FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
As respostas das perguntas mais frequentes,
constantes neste documento, estão fundamentadas no
Edital PIBID/CAPES nº 7/2018 e na Portaria CAPES
45/2018.

1. QUANTO À CONCEPÇÃO:
Qual a diferença entre núcleos de iniciação à docência e subprojeto?
Resp. Os Núcleos de Iniciação à Docência correspondem ao grupo formado por 1
coordenador de área, 3 supervisores e, no mínimo, 24 e, no máximo, 30 discentes. O
Subprojeto corresponde ao conjunto de núcleos de iniciação à docência, agrupados por
componente curricular ou por curso. Dito de outro modo, o subprojeto é a reunião dos
núcleos de iniciação à docência propostos pelo curso ou pela IES. Ex. dois ou mais
professores de um determinado curso, cada um constrói 1 (um) núcleo de iniciação à
docência, com temáticas ligadas ao curso.

2. QUANTO AOS REQUISITOS
O Departamento pode submeter quantas propostas de subprojeto?
Resp. Quantas propostas o departamento tiver interesse. No entanto, é preciso observar que
cada núcleo de iniciação a docência só é formado com, no mínimo, 24 e, no máximo, 30
discentes, 1 coordenador de área e 3 supervisores.
Quais requisitos mínimos para ser coordenador de área?
Resp. Os requisitos mínimos para coordenador de área estão descritos no item 6.3 do Edital
PIBID CAPES nº 7/2018.
3. QUANTO AS BOLSAS E BOLSISTAS:
Quantos bolsistas de iniciação a docência pode ter cada núcleo de iniciação a docência?
Resp. No mínimo, 24 e, no máximo, 30 discentes.
Qual a vigência das bolsas por subprojeto nesse novo Edital?
Resp. A duração máxima das cotas de bolsas concedidas por projeto é de 18 meses e coincide
com o fim de vigência do instrumento firmado entre a IES e a CAPES para a concessão das
bolsas, não sendo admitido, em qualquer hipótese, pagamento de bolsa após o
encerramento dessa vigência.
Quais os valores das bolsistas por modalidade?
Resp. Os valores definidos pela CAPES, por modalidade, são os seguintes:
I Iniciação à Docência: R$ 400,00 (quatrocentos reais)
II Coordenador institucional: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais);
III Coordenação de área: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais);
IV Supervisor: R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais).
Um núcleo de iniciação a docência com 30 IDs pode ter quantos coordenadores de área?
Resp. Apenas 1 coordenador de área com bolsa, ainda que seja um núcleo interdisciplinar.
Quando um núcleo de iniciação a docência tiver mais que 24 Ids, todos receberão
bolsas?
Resp. Não. Apenas 24 IDs receberão bolsas e os demais entrarão como voluntários.
O discente que possui vínculo empregatício pode participar do Programa?

Resp. Sim. De acordo com o edital 7/2018, o discente que possuir vínculo empregatício ou
estiver realizando estágio remunerado, poderá ser bolsista do PIBID, desde que não possua
relação de trabalho com a IES participante ou com a escola onde desenvolverá as atividades
do subprojeto.

4. QUANTO AS RESTRIÇÕES
Fui coordenador de área do PIBID em edições anteriores do Programa, posso me
candidatar à coordenador de área, com bolsa, nesse novo edital?
Resp. Depende do somatório de bolsas recebidas como coordenador de área. O candidato à
coordenador de área não poderá receber bolsa por período superior a 96 meses,
considerado a participação na mesma modalidade, no PIBID, em qualquer subprojeto ou
edição do programa.
Sou diretor de departamento, posso me candidatar a bolsa de coordenação de área?
Resp. Não. Conforme inciso VII do item 6.3 do Edital 7/2018, o coordenador de área não
devera ocupar cargo de reitor, vice-reitor, pró-reitor ou cargo equivalente. Na UNEB diretor
de departamento tem status de pró-reitor.
Estou em gozo de licencia prêmio, posso submeter proposta?
Resp. Não. Para submeter, faz necessário que o docente da UNEB esteja em efetivo exercício
docente, ministrando disciplina em curso de licenciatura.
Meu aluno está cursando o 7º semestre de Pedagogia, ele poderá submeter ao edital
interno de seleção para bolsista de iniciação à docência do PIBID?
Resp. Não. Pois ele já terá cursado mais de 60% da carga horária total do curso. Para ser
bolsista de iniciação á docência, o estudante não deve ter concluído está meta.

5. QUESTÕES GERAIS
Como localizar o Conceito de Curso (CC) e Conceitos Preliminar de Curso (CPC)?
Resp: no link http://portal.inep.gov.br/web/guest/avaliacao-dos-cursos-de-graduacao
Qual o endereço eletrônico da Plataforma Brasil?
Resp: http://freire2.capes.gov.br
Como faço para conseguir o formulário de submissão de subprojeto na versão word?
Resp: O formulário em word está disponível no link https://portal.uneb.br/prograd/editais-abertos/

