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Ofício Circular nº 007/2018 – PROGRAD 

 

 

Salvador, 02 de abril de 2018. 

 

 

Prezados (as) Diretores (as), 

 

 

Vimos por meio desta, solicitar a indicação de docentes para atuarem como 

Coordenador de Área do PIBID e como Docente Orientador do Programa de 

Residência Pedagógica, tendo em vista a abertura dos Editais Capes n. 07/2018 e n. 

8/2018 (anexos). Para submeter a proposta da UFBA até́ o dia 20/04/18, visando a 

classificação e seleção da instituição, serão necessárias as seguintes informações 

específicas:  

 

PIBID 

   

 a)  Nome do curso      

 b) CPF e nome do docente        

 c)  Quantidade de discentes com bolsa       

 d) Quantidade de discentes sem bolsa       

 e) Quantidade de coordenador de área sem bolsa (se for o caso) 

             

 RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

  

 a)  Nome do curso      

 b) CPF e nome do docente        

 c)  Quantidade de discentes com bolsa       

 d) Quantidade de discentes sem bolsa       

 e) Quantidade de coordenador de área sem bolsa (se for o caso) 

 

Além das informações, pedimos: (1) atenção aos requisitos mínimos para 

participação dos docentes nos editais e pontuação correspondente a cada critério de 

avaliação; (2) que o docente indicado faça cadastro na Plataforma Freire 

(http://freire2.capes.gov.br) até o dia 19/04/18, mantendo-o atualizado, o que será́ 

utilizado para fins de verificação dos requisitos para concessão das bolsas; (3) no caso do 

PIBID, considerar a restrição a coordenadores que já atuaram por 96 meses em editais 

anteriores; (4) que encaminhe os dados por curso de licenciatura e por Programa (PIBID 

e Residência Pedagógica), caso a unidade tenha mais de um curso; (5) o envio de e-mail 

e telefone dos docente para obtenção de informações complementares sobre a escrita dos 

subprojetos, a ser elaborada na etapa posterior as cadastramento simplificado da proposta. 

 

mailto:prograd@ufba.br
mailto:secgrad@ufba.br
http://freire2.capes.gov.br/


Em tempo, esclarecemos que, diante das críticas sobre esses editais apontadas por 

membros da comunidade acadêmica, em paralelo, será pedida a inclusão de pauta na 

próxima reunião do CONSEPE, para a definição de uma posição política da UFBA diante 

do que vem sendo avaliado como ataque à autonomia da universidade por meio dos 

termos estabelecidos nesses editais.  

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 
Penildon Silva 

Pró-reitor de Ensino de Graduação 
 

 

 




