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Ofício Circular nº 1/2021-CAL/CGDOC/DEB/CAPES
Brasília, 05 de janeiro de 2021.

Aos(às) Coordenadores(as) Institucionais do Programa de Residência Pedagógica.
 
Assunto: Encaminha modelo e orientações para elaboração de relato de
experiência do Residente.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.000073/2021-11.
  

Senhor(a) Coordenador(a),
  
1. Como é de seu conhecimento, para prestar contas de sua participação
no Programa de Residência Pedagógica, os(as) estudantes bolsistas (residentes)
devem encaminhar à Capes um registro das atividades desenvolvidas, conforme o
Art. 43, Inciso III, alínea "d" da Portaria nº 259 de 17 de dezembro de 2019. 
2. Sendo assim, informamos que o documento a ser apresentado
pelos residentes do Edital 01/2020 deverá ser elaborado no formato de relato de
experiência, em conformidade com as orientações constantes do documento
anexo (SEI 1371968) e observando o seguinte:

a)O relato deverá abordar uma experiência vivenciada durante sua
participação no programa e que tenha contribuído de forma
relevante para a sua formação como futuro docente em sua área do
conhecimento.
b)Para cada bolsista residente cadastrado na Plataforma Capes de
Educação Básica, deve-se enviar o respectivo relato de experiência;
c) A elaboração do relato de experiência pelo residente deverá ser
orientada e acompanhada pelo(a) Docente Orientador(a)
responsável, zelando pelos os aspectos éticos e acadêmicos do
trabalho.
d)O envio do relato de cada estudante deve ser realizado pelo(a)
Docente Orientador(a) do subprojeto ao qual está vinculado, por
meio da Plataforma;
e)O relato do residente é uma atividade obrigatória, que deve ser
realizada ao final da participação como bolsista do Programa de
Residência Pedagógica;
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Anexo: I - Modelo e orientações para elaboração do relato de experiência do
Residente (SEI nº 1371968).

f) O envio do relato deverá ser feito de forma individualizada, ou
seja, um relatório para cada estudante, representando
respectivamente sua participação como bolsista do Programa. 
g)O não envio do relato acarretará pendências junto à CAPES e
poderá gerar um pedido de devolução das bolsas recebidas, nos
termos do Art. 63 da Portaria 259/2019.

3. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas ao e-mail
rp@capes.gov.br
  

  
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Lorena Lins Damasceno,
Coordenador(a)-Geral de Formação de Docentes da Educação Básica,
em 11/01/2021, às 15:25, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1371581 e o código CRC 82119FD4.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23038.000073/2021-11 SEI nº 1371581
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