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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
Setor Bancário Norte (SBN), Quadra  2, Bloco L, Lote 06, Edi�cio Capes , 4° andar - Ba i rro Asa  Norte, Bras íl ia/DF, CEP 70040-020 

Telefone: (61)2022-6550 - www.capes .gov.br 
  

O�cio Circular nº 1/2021-DEB/CAPES

Brasília, 29 de abril de 2021.

Aos Coordenadores Ins�tucionais dos Programas Pibid e Residência Pedagógica

 

Assunto: Prazo para ingresso de novos bolsistas de iniciação à docência e de residência pedagógica

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.004080/2021-83.

  

Senhor(a) Coordenador(a),

  

1. Devido à necessidade de adequação da execução dos Programas Pibid e Residência
Pedagógica ao orçamento da Capes, a Diretoria de Formação de Professores de Educação Básica (DEB)
informa que o cadastro de novos bolsistas e de voluntários, nas modalidades de iniciação à docência e de
residente, somente será permi�do até o dia 10 de maio de 2021.

2. Ficarão permi�das  no decorrer de todo o projeto, apenas as subs�tuições de bolsistas nas
modalidades: supervisor, preceptor, coordenador de área e docente orientador.

3. A par�r da referida data, as cotas ociosas de iniciação à docência e de residente somente
poderão ser ocupadas pelos voluntários já cadastrados na Plataforma Capes de Educação Básica, em
períodos anteriores.

4. Assim, diante deste cenário, pedimos atenção ao cumprimento dos prazos do cronograma de
a�vidades de maio de 2021 conforme tabela abaixo:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – MAIO/2021
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA e PIBID

A�vidades Responsável Período

Cadastro/finalização de par�cipantes na Plataforma Capes e no SCBA para as
modalidades RESIDENTE E INICIAÇÃO À DOCÊNCIA

Coordenadores
Ins�tucionais

Docentes
Orientadores

Coordenadores
de área

De 03 a 10
de maio

Cadastro/finalização de par�cipantes na Plataforma Capes e no SCBA para as
modalidades DOCENTE ORIENTADOR, PRECEPTOR, COORDENADOR DE ÁREA e

SUPERVISOR
 

Coordenadores
Ins�tucionais

Docentes
Orientadores

Coordenadores
de área

De 03 a 21
de maio
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Aceite do termo de compromisso e cadastro/correção de conta corrente pelos
par�cipantes bolsistas no SCBA

Par�cipantes
bolsistas

Até 21 de
maio

Sistema bloqueado para geração e processamento dos lotes de pagamento Capes De 24 a 31
de maio

Pagamento da Bolsa do mês referência 05/2021 Capes
Até o dia 10
de junho de

2021

 

5. Por fim, esclarecemos que, para que não haja prejuízo na con�nuidade e na integralização dos
projetos, não será observado o número mínimo de licenciandos por núcleo durante o período em que es�ver
suspenso o ingresso de novos bolsistas.

 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Cézar Modernel Lenuzza, Diretor(a) de Formação de
Professores da Educação Básica, Subs�tuto(a), em 29/04/2021, às 16:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1443350 e o
código CRC AAB81A55.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23038.004080/2021-83 SEI nº 1443350


