
 
 
 

 

CENTRO UNIVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 
UNASP 

 
REGIMENTO INTERNO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL RESIDÊNCIA 

PEDAGÓGICA 
 
 

CAPÍTULO I 
 

DA APRESENTAÇÃO 
 
Art. 1º O presente Regulamento estabelece as finalidades, objetivos, Atribuições e 

normas para o desenvolvimento e operacionalização do Programa Institucional de 
Residência Pedagógica do UNASP. 

 
CAPÍTULO II 

 
DAS FINALIDADES 

 
Art. 2º O Programa Residência Pedagógica será desenvolvido em parceria com a 

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) como 
estratégia institucional para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos cursos 
de licenciatura. 

 
Art. 3º A Residência Pedagógica constitui-se em atividade optativa dentro dos 

cursos de licenciatura do UNASP, devendo a IES, conforme descrito em Projeto 
Pedagógico do Curso, reconhecer as horas contabilizadas do residente como horas de 
estágio supervisionado. 

 
Parágrafo único.  A carga horária das atividades realizadas pelo aluno na 

Residência Pedagógica será reconhecida como componente curricular de horas de prática 
ou de atividades teórico-práticas, de que trata o inciso II - do Art. 13 da Resolução 2/2015 
do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

 
CAPÍTULO III 

 
DOS OBJETIVOS 

 
Art. 4º Os objetivos da Residência Pedagógica do UNASP são: 
 
 
 
I - aperfeiçoar a formação dos discentes de cursos de licenciatura, conduzindo o 

licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente; 



 
 
 

 

 II - promover a adequação das práticas curriculares em sintonia com as orientações 
da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 

III -  fortalecer e ampliar a relação entre o UNASP e as escolas públicas de 
educação básica para a formação inicial de professores da educação básica;  

IV - IV - fortalecer o papel das licenciaturas do UNASP na formação de futuros 
professores. 

 
 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO ACOMPANHAMENTO 

 
Art. 5º A Residência Pedagógica será acompanhada em cada campus do UNASP 

por uma comissão, denominada Comissão de Acompanhamento da Residência 
Pedagógica – CARP, composto pelo Coordenador Institucional da Residência, pelos 
Docentes Orientadores de cada Núcleo de Residência e pelos preceptores alocados na 
escola-campo, por representação de pelo menos um docente preceptores e um bolsista 
representante dos alunos. 

 
Parágrafo único. O Coordenador Institucional da Residência Pedagógica deverá 

presidir a Comissão de Acompanhamento da CARP. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES 
 

Art. 6º Constituem-se atribuições dos alunos residentes: 
 
I - participar das atividades definidas pelo projeto; 
 
II - dedicar-se, no período de vigência da residência, conforme cronograma definido 

pela CARP, às atividades do programa sem prejuízo do cumprimento de seus 
compromissos regulares como discente; 

 
III - assinar Termo de Compromisso do programa declarando ter condições de 

dedicar 414 horas para o desenvolvimento das atividades da Residência Pedagógica, 
conforme cronograma definido pela CARP; 

 
IV - informar imediatamente ao docente orientador qualquer irregularidade no 

recebimento de sua bolsa; 
 
V - elaborar portfólio ou instrumento equivalente de registro com a finalidade de 

sistematização das ações desenvolvidas durante sua participação no projeto; 



 
 
 

 

 
VI - apresentar formalmente os resultados parciais e finais de sua residência, 

divulgando-os nos seminários de iniciação à docência promovidos pelo UNASP; 
 
VII - participar das atividades de acompanhamento e avaliação da Residência 

definidas pela Capes. 
 
Parágrafo único.  É vedado ao residente assumir a rotina de atribuições dos 

docentes da escola ou atividades de suporte administrativo ou operacional. 
 
 
Art. 8º Constituem-se atribuições do Docente-Orientador de Núcleo de Residência: 
 
I -  responder pelas atividades do Núcleo de Residência à coordenação 

institucional; 
 
II - elaborar, desenvolver e acompanhar as atividades previstas no Núcleo; 
 
III - participar de comissões de seleção de alunos à residência pedagógica; 
 
IV - orientar a atuação dos residentes conjuntamente com os preceptores da 

escola-campo; 
 
V - apresentar ao Coordenador Institucional relatórios periódicos contendo 

descrições, análise e avaliação de atividades do Núcleo que orienta; 
 
VI - informar ao Coordenador Institucional toda substituição, inclusão, desistência 

ou alterações cadastrais de integrantes do Núcleo que coordena; 
 
VII - comunicar imediatamente ao Coordenador Institucional qualquer 

irregularidade no pagamento das bolsas aos residentes; 
 
VIII - participar de seminários de formação e socialização das práticas da 

Residência Pedagógica promovidos pelo UNASP; 
 
IX - enviar ao Coordenador Institucional quaisquer documentos de 

acompanhamento das atividades dos bolsistas da residência, sempre que solicitado; 
 
X - participar das atividades de acompanhamento e avaliação da Residência 

Pedagógica definidas pela Capes; 
 
XI - manter seus dados atualizados nas Plataformas Capes e Lattes; 
 



 
 
 

 

XII - compartilhar com os membros do colegiado de curso e seus pares as 
experiências exitosas da Residência Pedagógica na perspectiva de buscar a excelência 
na formação de professores; e 

 
XIII - elaborar e desenvolver, quando possível, projetos interdisciplinares que 

valorizem a conexão dos conhecimentos presentes da educação básica. 
 
 
Art. 9º Constituem-se atribuições do Coordenador Institucional: 
 
I -  responder pela coordenação geral da Residência Pedagógica perante as 

escolas-campo, ao UNASP,  às secretarias de educação e à Capes; 
 
II - acompanhar as atividades previstas nos sub projetos dos Núcleos; 
 
III - acordar com as autoridades da rede pública de ensino a participação das 

escolas-campo na Residência Pedagógica; 
 
IV -  empreender a seleção dos docentes-orientadores em conjunto com os 

colegiados de curso das licenciaturas e apresenta-los ao Pró-Reitor Acadêmico; 
 
V - comunicar à Capes as escolas-campo selecionadas nas quais se desenvolverão 

as atividades do programa; 
 
VI - elaborar e encaminhar à Capes e à Pró-Reitoria Acadêmica do UNASP relatório 

das atividades desenvolvidas no Projeto; 
 
VII - articular docentes de diferentes áreas, visando ao desenvolvimento de 

atividades integradas na escola conveniada e à promoção da formação interdisciplinar; 
 
VIII - responsabilizar-se pelo cadastramento completo dos alunos, dos orientadores 

e preceptores envolvidos no projeto, conforme orientação da Capes, mantendo esse 
cadastro atualizado; 

 
IX - acompanhar mensalmente a regularidade do pagamento dos bolsistas, 

responsabilizando-se pelas alterações no sistema; 
 
X - manter sob guarda institucional toda documentação referente ao projeto; 
 
XI - garantir a atualização dos docentes-orientadores dos Núcleos e dos 

preceptores nas normas e procedimentos da Residência Pedagógica; 
 
XII - realizar o acompanhamento técnico-pedagógico do projeto; 
 



 
 
 

 

XIII - comunicar imediatamente à Capes qualquer alteração relativa à 
descontinuidade do plano de trabalho ou do projeto; 

 
XIV -  promover reuniões e encontros entre os residentes, garantindo a participação 

de todos, inclusive de diretores e de outros professores das escolas da rede pública e 
representantes das secretarias de educação, quando couber; 

 
XV -  enviar à Capes documentos de acompanhamento das atividades dos 

residentes sob sua orientação, sempre que forem solicitados; 
 
XVI - participar das atividades de acompanhamento e avaliação da Residência 

definidas pela Capes e pelas instituições participantes do programa; 
 
XVII -  utilizar os recursos solicitados para o desenvolvimento do projeto, obrigando-

se a cumprir todas as condições estabelecidas em cada edital, em fiel atendimento às 
normativas que regulamentam o gerenciamento de recurso público; 

 
XVIII -  prestar contas técnica e financeira nos prazos pactuados; 
 
XIX - participar das atividades de acompanhamento e avaliação da Residência 

Pedagógica definidas pela Capes; 
 
XX - manter seus dados atualizados nas Plataformas Capes e Lattes; 
 
XXI - compartilhar com a direção do UNASP e seus pares as experiências 

decorrentes das práticas da Residência Pedagógica; 
 
XXII -  Manter a Pró-Reitoria Acadêmica  informada sobre o andamento da 

Residência, sempre que solicitado. 
 
XXIII - Apresentar ao Pró-Reitor Acadêmico os dados semestrais para serem 

apreciados pela Comissão Diretiva de Campus – COMDIC. 
 
 
Art. 10. Constituem-se atribuições da Comissão de Acompanhamento da 

Residência Pedagógica – CARP em cada campus: 
 
I - assessorar a coordenação institucional da Residência Pedagógica; 
 
II - aprovar relatórios internos da Residência Pedagógica – parciais e finais, antes 

dos encaminhamentos à Pró-Reitoria do UNASP e à CAPES;  
 
III - examinar solicitações dos bolsistas da Residência Pedagógica; 
 
IV -  aprovar orçamento interno do programa; 



 
 
 

 

 
V -  elaborar edital de seleção dos bolsistas do programa, submetê-lo à PROAC e 

publicá-lo; 
 
VI - propor soluções para problemas relacionados ao desenvolvimento das 

atividades da Residência Pedagógica; 
 
VII -  organizar seminários internos de acompanhamento e avaliação do programa; 
 
VIII - deliberar quanto à suspensão ou cancelamento de bolsas, garantindo a ampla 

defesa dos bolsistas do programa; 
 
IX - propor alteração ao Regimento Interno da Residência Pedagógica; 
 
X - emitir pareceres por solicitação da Capes e ou da PROAC. 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DAS VAGAS 
 
Art. 11. O número de vagas com bolsas, disponíveis para cada Núcleo de 

Residência, no âmbito da Residência Pedagógica, será distribuído de acordo com o 
número de vagas disponibilizadas pela CAPES no resultado final de análise do Projeto 
Institucional e sub projetos enviados durante  o processo seletivo das IES.  

 
CAPÍTULO VI 

 
DAS RESTRIÇÕES 

 
 Art. 12. São vedadas aos bolsistas as seguintes atividades:  
 

I - o exercício de atividades técnico-administrativas;  
 
II - a regência de classe, em aulas teóricas e/ou práticas, em substituição ao 
professor titular da disciplina no UNASP;  
 
III - substituir o professor preceptor em aulas teóricas e/ou práticas na escola-
campo;  
 
IV - o preenchimento de documentos oficiais, de responsabilidade docente; e 
 
V -  a correção de prova ou outros trabalhos acadêmicos que impliquem na 
atribuição de mérito ou julgamento de valor.  

  



 
 
 

 

 
CAPÍTULO VII 

 
DA SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 

 
Art. 13. O processo de seleção de candidatos à Residência Pedagógica do UNASP 

será divulgado por intermédio de Editais publicados pela PROAC, no sítio do Unasp - 
Residência pedagógica (https://www.unasp.br/residencia-pedagogica/) no início de cada 
período letivo, quando houver vacância de vagas de bolsistas em qualquer um dos 
subprojetos. 

 
Art. 14. Somente poderão candidatar-se a uma vaga na Residência Pedagógica os 

estudantes dos cursos de licenciatura do UNASP que: 
 

I - estejam regularmente matriculados; 

 

II - ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período; 

 
III - firmem Termo de Compromisso comprovando haver compatibilidade entre os 
horários de suas atividades acadêmicas e os propostos para o desenvolvimento do 
Programa. 

 

Parágrafo único.  o aluno que possuir vínculo empregatício poderá ser bolsista da 
Residência Pedagógica, desde que não possua relação de trabalho com a IES participante 
ou com a escola onde desenvolverá as atividades do subprojeto. 

 
Art. 15. A seleção dos alunos participantes será feita a partir de processo seletivo 

elaborado pela CARP em consonância com a PROAC. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA SELEÇÃO DOS DOCENTES ORIENTADORES E PRECEPTORES 
 
Art. 16. A seleção de docentes-orientadores, professor-preceptor e alunos 

residentes será feita a partir de edital específico, publicado pela PROAC. 
 

CAPÍTULO IX 
 

DAS ATIVIDADES E DO CONTROLE 
 

Art. 17. O residente exercerá suas atividades sob orientação e supervisão do 
docente-orientador e do professor-preceptor ao qual sua licenciatura esteja vinculada. 

https://www.unasp.br/residencia-pedagogica/


 
 
 

 

 
Art. 18. Caberá ao docente-orientador do Núcleo de Residência, com o apoio do 

professo-preceptor, avaliar o desempenho do bolsista. 
 
§ 1º O residente que faltar mais de duas vezes, no período de um ano, às 

convocações do docente-orientador sem justificativa pertinente será excluído do 
programa; 

 
§ 2º O residente que faltar às atividades programadas na escola-campo mais de 

duas vezes, no período de um ano, sem justificativa pertinente, será excluído do programa; 
 
Art. 19. O horário das atividades do residente não poderá, em hipótese alguma, 

coincidir com o de suas atividades acadêmicas no curso de licenciatura. 
 
Art. 20. Os residentes exercerão suas atividades sem qualquer vínculo 

empregatício com o UNASP; 
 
§ 1º A jornada de atividades dos bolsistas será fixada pelo docente-orientador de 

Núcleo de Residência; 
 
§ 2º O registro da carga horária deverá ser feito por ficha de frequência e 

acompanhado pelo docente-orientador de Núcleo que a depositará na Central de Estágio 
do UNASP no final de cada período. 

 
Art. 21. O período de vinculação à Residência terá a duração de 18 (doze) meses, 

com a concessão de 18 meses de bolsa, podendo ser prorrogado ou cancelado segundo 
política da Capes. 

 
Art. 22. A formalização da participação na Residência Pedagógica ocorrerá por 

meio de Termo de Acordo específico entre a Instituição e o bolsista. 
 
Art. 23. A Residência Pedagógica terá o total de 414 horas de atividades 

organizadas em 3 módulos de seis meses com carga horária de 138 horas cada módulo.  
As datas de início e fim dos módulos serão definidas pela Capes e registradas na 

Plataforma Capes de Educação Básica, disponível no link http://eb.capes.gov.br. 
Os residentes deverão participar, preferencialmente, dos três módulos do projeto, 

os quais deverão ser desenvolvidos em níveis crescentes de complexidade. 
Os módulos de 138 horas que compõem o projeto de residência pedagógica 

deverão contemplar as seguintes atividades: 
 
a) 86 horas de preparação da equipe, estudo sobre os conteúdos da área e sobre 

metodologias de ensino, familiarização com a atividade docente por meio da ambientação 
na escola e da observação semiestruturada em sala de aula, elaboração de relatório do 
residente juntamente com o preceptor e o docente orientador, avaliação da experiência, 
entre outras atividades; 



 
 
 

 

b) 12 horas de elaboração de planos de aula; e 
c) 40 horas de regência com acompanhamento do preceptor. 
 
 
Parágrafo único. O Termo de Acordo poderá ser interrompido por qualquer uma 

das partes, por meio de manifestação por escrito. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DA BOLSA E DA VERBA DE CUSTEIO 
 

Art. 24. Durante o período de vigência da atividade da Residência Pedagógica, os 
bolsistas selecionados no processo seletivo do UNASP receberão bolsa mensal da Capes, 
cujos critérios estão estabelecidos no Edital CAPES 01/2020 e Portaria 259/2019. 

I - Residente, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
II - Preceptor, no valor de R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). 
III - Docente Orientador, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);  
IV - Coordenador institucional, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 
Para recebimento da bolsa, os participantes devem atender aos requisitos 

estabelecidos no item 8 do edital 01/2020. 
Para cada Núcleo de Residência Pedagógica, será concedida, pela CAPES 1 cota 

de bolsa de docente orientador, 3 cotas de bolsas de preceptor e 24 cotas de bolsas de 
residentes. 

 
 

CAPÍTULO XI 
 

DA AVALIAÇÃO DO ALUNO BOLSISTA DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 
 
Art. 25. Semestralmente o Docente-orientador do Núcleo encaminhará o relatório 

de atividades desenvolvidas pelo residente ao Coordenador Institucional, acompanhado 
de parecer avaliativo dessas atividades. 

 
 

CAPÍTULO XII 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 26. A Assessoria de Apoio Acadêmico ao Discente por meio do Programa de 

Inserção Acadêmico-Profissional oferecerá o apoio logístico e de divulgação de edital, 
apoiando a CARP no campus. 

 
Art. 27. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela CARP local e 

em consonância com a PROAC. 



 
 
 

 

 
Art. 28. O Coordenador Institucional encaminhará as atas e os relatórios, por meio 

eletrônico, para o repositório documental do UNASP, conforme orientação da PROAC. 
 
Art. 29. A produção e as experiências dos residentes, desenvolvidas nas escolas-

campo, serão apresentadas no Fórum da Licenciaturas e /ou no Encontro Anual de 
Iniciação Científica – ENAIC.   

 
Art. 30. Este Regulamento entrará em vigor após a sua homologação pelo 

Conselho Universitário – CONSU. 
 


