
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATO (A) 

A BOLSISTA PARA ATUAR NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA - 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

EDITAL No 158/2022 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE 

EXTENSÃO- PIBEX- PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA - PROEC 

 

 

Cronograma  

Período de inscrição: 05/05/2022 até 09/05/2022  

Divulgação do resultado: 12/05/2022  

Indicação do bolsista à PROEC: 12/05/2022   

 

1. Do Programa:  

O Programa de Residência Pedagógica (PRP) em desenvolvimento no Curso de 

Pedagogia, do Departamento de Educação – EFLCH-UNIFESP caracteriza-se como uma 

modalidade diferenciada de estágio supervisionado, baseada na participação sistemática 

de grupos de estudantes do curso de Pedagogia nas escolas, por um período determinado 

e ininterrupto de tempo, em que experimentam a imersão no cotidiano e nas práticas 

pedagógicas na docência e na gestão de instituições públicas de Educação Básica. 

 

2. Dos Objetivos: 

 

1. Oferecer ações de extensão previstas nos Acordos de Cooperação mantidos entre a 

UNIFESP e os Sistemas de Ensino no Município de Guarulhos e Escolas vinculadas ao 

PRP.  

2. Contribuir direta e indiretamente com a formação continuada de profissionais da 

educação pública: educadores, professores e gestores escolares.  

3. Partilhar saberes científicos e técnicos com profissionais da educação pública que 

contribuam com a formação inicial (universitária) e continuada de professores da 

Educação Infantil e Ensino Fundamental ciclo I (incluindo EJA) e de gestores 

educacionais.  

4. Desenvolver corresponsabilidade na formação inicial e continuada de professores 

envolvendo os participantes em ações de extensão que estimulem a reflexão sobre a 

prática e a busca ativa de conhecimento por meio da pesquisa.  

5. Envolver gestores e professores no estudo aprofundado sobre a escola pública e seus 

problemas, qualificando tanto as ações profissionais cotidianas quanto a atuação junto 

aos residentes.  

6. Partilhar experiência de Gestão Democrática no âmbito dos Acordos de Cooperação 

do PRP, possibilitando transformar os beneficiários em promotores de ações de 

formação e gestão democrática em outros ambientes por meio de vivências de formação 

significativas. 

 

3. Descrição das Atribuições dos Monitores 

 Apoiar e assessorar os alunos no que se refere às tarefas previstas nas UCs de 

Residência Pedagógica em Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos e Gestão; 

 Apoiar a organização de levantamentos de dados junto aos docentes das UCs 

relacionados às demandas de formação continuada de professores das escolas 

públicas de Guarulhos; 



 Auxiliar na organização das demandas dos estudantes e professores pelo 

transporte junto ao Setor de Estágios e Transporte; 

 Auxiliar os docentes, devendo atender, sob orientação, demandas específicas dos 

estudantes que compõem as turmas na organização de materiais e recursos 

auxiliares ao ensino; 

 Auxiliar na produção de dados sobre as ações da Residência Pedagógica; 

 Auxiliar nas atividades extensionistas relacionadas ao Programa de Residência 

Pedagógica; 

 Auxiliar na organização de Seminário, a cada semestre, a fim de garantir o 

aprofundamento das experiências, a discussão entre as modalidades e socialização 

do conhecimento produzido pelos residentes e preceptores nas diferentes 

modalidades de RP; 

 Participar do processo de avaliação do projeto de monitoria junto aos docentes, 

estudantes e equipes das escolas públicas, conforme previsto no cronograma; 

 Elaborar relatórios parciais e finais; 

 Elaborar e apresentar trabalho no Congresso Acadêmico da Unifesp socializando 

os resultados dos estudos e trabalhos desenvolvidos.  

 

Das inscrições: 

 

O candidato deverá enviar os seguintes documentos: 

a) Documento 1- Histórico escolar acadêmico (enviar o arquivo em pdf e por e-mail) 

b) Documento 2- Declaração de que não acumula bolsa (documento elaborado pelo 

candidato e assinado - enviar o arquivo em pdf por e-mail) 

c) Documento 3- Carta de apresentação de no máximo 2 páginas justificando o interesse 

na participação como bolsista ou como voluntário (enviar o arquivo em pdf por e-mail) 

4.2 O período de inscrição será entre 05/05/2022 até 09 /05/2022 

4.3 A inscrição será pelo e-mail: prpcoordenacaogeral.unifesp@gmail.com 

 

Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail para reuniões entre os dias 10 

e 11/05/2022. 

 

Resultado Final: 12/05/2022 
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