
 
 
 

 

CENTRO UNVERSITÁRIO ADVENTISTA DE SÃO PAULO 
 

Edital 03-2021 
 

RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA-UNASP 
 

Seleção de cadastramento de Residentes voluntários – Preceptores -  para 
suprimento de vagas ociosas em virtude vacância eventual 

 
 

A Pró-Reitoria Acadêmica do UNASP torna pública a existência de vagas no processo de seleção 
de bolsistas no PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA/UNASP, promovido pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de pessoal de Nível Superior – CAPES, em função da adequação de vagas 
permitidas pelo Edital Capes nº 01/2020 e Portaria nº 259, de 17 de dezembro de 2019. 

 
1. OBJETIVOS DA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA: 
 

I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, conduzindo 
o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional 
docente; 
II - promover a adequação dos currículos e propostas pedagógicas dos cursos de 
licenciatura às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC); 
III - fortalecer e ampliar a relação entre as Instituições de Ensino Superior (IES) e as escolas 
públicas de educação básica para a formação inicial de professores da educação básica;  
IV - fortalecer o papel das redes de ensino na formação de futuros professores. 

 
2. ATIVIDADES PROPOSTAS AOS BOLSISTAS: 

 
As ações dos bolsistas selecionados envolvem trabalhos, sob orientação dos docentes-
orientadores do Centro Universitário Adventista de São Paulo, assistidos pelos preceptores 
(professores) das escolas-campo. O preceptor orientará e acompanhará as atividades dos 
residentes ao longo do desenvolvimento do projeto. O aluno-residente desenvolverá e 
participará das seguintes atividades: 

I- oficinas de capacitação; 
II- reuniões de orientação; 
III- seminários de divulgação de resultados; 
IV- planejamento de aulas; 
V- desenvolvimento de material didático; 
VI- regência na sala de aula que está designado; 
VII-executará o registro sistemático das atividades realizadas no meio indicado para isso; 
VIII-no início de cada semestre entregará por escrito o Plano de Trabalho, com as atividades 
e cronograma descritos e, ao final, o Relatório das Atividades Realizadas; 
IX- demais atividades formativas que podem ser promovidas tanto pela IES quanto ela escola-



 
 
 

 

campo.  
X- Observam-se ainda as atribuições especificadas na Portaria nº 259, art 43, incisos II e III. 
 

3. DAS DEFINIÇÕES: 
 
Residente: discente com matrícula ativa em curso de licenciatura que tenha cursado o mínimo de 
50% do curso ou que estejam cursando a partir do 5º período; 
Preceptor: professor da escola de educação básica responsável por planejar, acompanhar e 
orientar os residentes nas atividades desenvolvidas na escola-campo;  
Docente Orientador: docente da Instituição de Ensino Superior (IES) responsável por planejar e 
orientar as atividades dos residentes de seu núcleo de residência pedagógica estabelecendo a 
relação entre teoria e prática; 
Coordenador Institucional: docente da IES responsável pela organização, acompanhamento e 
execução do projeto institucional de Residência Pedagógica;  
Projeto Institucional: projeto apresentado por uma IES, composto por subprojetos e seus 
respectivos núcleos, para desenvolvimento de atividades de residência nas escolas-campo; 
Escola-campo: escola pública de educação básica habilitada pela Secretaria de Educação ou órgão 
equivalente e selecionada pela IES para participar do projeto institucional de residência 
pedagógica; 
Núcleo de residência pedagógica: grupo formado por 1 docente orientador, 3 preceptores, 24 
residentes bolsistas e até 6 residentes voluntários; 
Subprojeto: núcleo ou conjunto de núcleos organizados por áreas de residência pedagógica 
(curso), classificadas como prioritárias e gerais. 

a) Áreas prioritárias de residência pedagógica: Alfabetização, Biologia, Ciências, Física, 
Língua Portuguesa, Matemática e Química.  
b) Áreas gerais de residência pedagógica: Arte, Educação Física, Filosofia, Geografia, 
História, Informática, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Sociologia, Intercultural Indígena, 
Educação do Campo e Pedagogia (que não alfabetização). 

Subprojetos de Alfabetização: deverão fundamentar o planejamento de suas atividades em 
evidências provenientes das ciências cognitivas e observar os princípios, objetivos e diretrizes 
dispostos na Política Nacional de Alfabetização, instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 
2019, de forma a garantir a integração entre as práticas pedagógicas de alfabetização, literacia e 
numeracia. As atividades desses subprojetos deverão ser realizadas em turmas da educação 
infantil, do 1ª ao 2º ano do ensino fundamental I, ou de jovens e adultos. 
Subprojeto interdisciplinar: núcleo ou conjunto de núcleos constituídos por até três áreas de 
residência pedagógica que atuam de forma articulada e integradas entre si. Ambientação: 
vivenciar a rotina escolar para conhecer o funcionamento da escola e a cultura organizacional, 
acompanhar as atividades de planejamento pedagógico, identificar como é feita a articulação da 
escola com as famílias e a comunidade, dentre outros aspectos. 
Observação semi-estruturada: observação em sala de aula a partir de um roteiro definido pelo 
residente juntamente com o docente orientador. 
Regência: elaborar planos de aula e ministrar conteúdos em sala de aula ou oficinas temáticas na 
escola, com acompanhamento do preceptor. 
 
4. DA DURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BOLSA: 



 
 
 

 

 
Os residentes e preceptores selecionados receberão bolsa no valor de:  

 I – Residente- R$ 400,00 (quatrocentos reais); 
II – Preceptor-  R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). 
 

Os projetos institucionais de residência pedagógica têm vigência de 18 meses. Os residentes 
deverão participar, preferencialmente, dos três módulos do projeto, os quais deverão ser 
desenvolvidos em níveis crescentes de complexidade, com carga horária total de 414 horas de 
atividades, organizadas em 3 módulos de seis meses com carga horária de 138 horas cada 
módulo. Os preceptores deverão acompanhar e orientar as atividades dos residentes ao longo 
de todo o subprojeto. 
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 semi-estruturada 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; 
 c) 40 horas de regência com acompanhamento do preceptor. 
5. DISPONIBILIDADE DE VAGAS 
As vagas serão disponibilizadas sob livre demanda, conforme houver desistência ou necessidade 
de substituiçao por motivos de formaça maior, respeitados os critérios estabelecidos neste 
edital.  
 
As vagas podem ser distribuídas nos núcleos abaixo, conforme necessidade e disponibilidade. 

Curso Campus Vagas 
Residentes 

Vagas 
Preceptores 

Pedagogia SP/EC/HT  
 

Caso haja 
necessidade de 

substituição 

 
 

Caso haja 
necessidade de 

substituição 

Biologia/Matemática São Paulo 

Educação Física SP/ HT 

MÚSICA EC 

 

Nota 1: Cada Núcleo de Residência (Curso) abrirá até 6 (seis) vagas para residentes voluntários, 
que poderão ocupar a vaga de bolsista em caso de alguma desistência, mas para tal deverão estar 
participando do Subprojeto. 
 
6. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO: 
 
O licenciando, candidato à Residência Pedagógica deve atender integralmente os seguintes 
critérios: 

I - Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto;  



 
 
 

 

II - Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;  
III - Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período;  
IV - Declarar ter condições de dedicar pelo menos 25 horas mensais para desenvolvimento 
das atividades da residência pedagógica; e  
V - Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de 
controle de bolsas e auxílios (SCBA). 

 
7. DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DE BOLSAS: 
São requisitos mínimos para o recebimento de bolsa de residente:  

I - Estar regularmente matriculado em curso de licenciatura da IES na área do subprojeto;  
II - Ser aprovado em processo seletivo realizado pela IES;  
III - Ter cursado o mínimo de 50% do curso ou estar cursando a partir do 5º período; 
IV - Declarar ter condições de dedicar pelo menos 25 horas mensais para desenvolvimento 
das atividades da residência pedagógica; e  
V - Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de 
controle de bolsas e auxílios (SCBA). 

 
O estudante de licenciatura que possuir vínculo empregatício ou estiver realizando estágio 
remunerado, poderá ser bolsista do programa de residência pedagógica, desde que não possua 
relação de trabalho com a IES participante ou com a escola onde desenvolverá as atividades do 
subprojeto. 
A IES, a seu critério, poderá estabelecer requisitos adicionais para a seleção dos bolsistas de que 
trata o presente edital. 
Os participantes não poderão atuar simultaneamente nos programas Pibid e Residência 
Pedagógica, mesmo sem o recebimento de bolsa. 
Para todas as modalidades é obrigatório cadastrar e manter atualizado currículo na Plataforma 
Capes de Educação Básica, disponível no link, https://eb.capes.gov.br/portal/ que será utilizado 
para fins de comprovação dos requisitos para concessão das bolsas.  
A qualquer tempo a Capes poderá solicitar documentos comprobatórios das informações incluídas 
no currículo da Plataforma Capes de Educação Básica. 

 
São requisitos mínimos para a recebimento de bolsa de preceptor: 

I - Ser aprovado no processo seletivo do Programa realizado pela IES; 
II - Possuir licenciatura na área do subprojeto, exceto para: 

a) Subprojetos de informática em que será admitido possuir licenciatura em área 
diversa;  
b) Subprojetos de Educação do Campo e Intercultural Indígena em que será 
admitido possuir licenciatura em áreas afins do componente curricular ou dos 
cursos que compõem o subprojeto. 

III - Possuir experiência mínima de 2 (dois) anos no magistério na educação básica;  
IV - Ser professor na escola-campo e estar atuando em sala de aula em componente 
curricular correspondente à habilitação concedida pelo curso que compõe o subprojeto. 

a) Os preceptores de pedagogia deverão estar atuando na educação infantil ou no 
ensino fundamental I.  
b) Os preceptores de informática deverão estar atuando em projetos de informática 

https://eb.capes.gov.br/portal/


 
 
 

 

na escola de educação básica.  
c) Os preceptores de licenciatura intercultural indígena e de educação do campo 
deverão estar atuando em escolas indígenas e do campo respectivamente.  

V - Declarar que possui disponibilidade de tempo necessário para realizar as atividades 
previstas para sua atuação no projeto; e  
VI - Firmar termo de compromisso com a Capes, cujo formulário será gerado no Sistema de 
controle de bolsas e auxílios (SCBA).  

 
8. DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO: 

 
a) Do período de início da inscrição é 20 de janeiro de 2021 – Podendo ser reaberto 
automaticamente, por meio do preenchimento de formulário automático, elencado no 
item b, caso haja necessidade de substituição, conforme previsto no item 5. 
b) Do procedimento: a inscrição deverá ser feita no sítio eletrônico do Unasp: 
  https://www.unasp.br/residencia-pedagogica/ 

c) Preencher os dados solicitados. Estar atento em especial aos dados bancários, 
para evitar atrasos no pagamento da bolsa, caso selecionado. 

 
Nota 2: O aluno ou preceptor que não atender às condições acima não poderá participar do 
programa. 

 
9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
 
O critério para seleção dos bolsistas envolve: 

a) Preenchimento dos dados corretamente; 
b) Justificativa do interesse e disponibilidade em participar do projeto; 
c) Desempenho escolar a partir do histórico escolar para os discentes. 

 
10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 
A Lista de Resultados dos residentes/preceptores classificados será fixada nos murais do UNASP 
e, também, disponível no sítio eletrônico https://www.unasp.br/residencia-pedagogica/   a partir 
de: 

• Alunos – Resultado 15/02/21 ou 10 dias após à nova inscrição efetuada, em caso 
de reabertura de vaga. 

 
Na existência de mais candidatos que vagas, os alunos classificados de acordo com os critérios 
estabelecidos no item 9, além do número de vagas disponíveis, poderão vir a compor o quadro 
de residentes voluntários que será utilizado para inclusão no projeto, caso haja desistências ao 
longo do semestre, desde que isso não comprometa o andamento do projeto. 
 
11. DA EFETIVAÇÃO NO PROGRAMA: 
 
Da documentação necessária (cópia simples com informações legíveis a ser enviada para o e-mail: 
residenciapedagogica@unasp.edu.br 

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


 
 
 

 

• CPF; 
• Carteira de Identidade ou RNE (se estrangeiro); 
• Dados bancários legíveis (conta corrente em nome do bolsista); 
•  Histórico ou declaração escolar para comprovação de ter cursado 50% do curso 

(exclusivamente para o discente) 
• Assinatura do Termo de Compromisso (condição indispensável). 

 
Nota 3: A conta bancária deverá ser obrigatoriameente conta corrente e o bolsista titular da 
conta. Não serão aceitas contas poupança, salário, conjunta, de terceiros e em bancos eletrônicos. 

 
Do procedimento - o discente classificado deverá: 

a) entrar em contato com o Docente-Orientador do subprojeto (forma de contato constante 
na Lista de Resultados); 

b) enviar a documentação solicitada; 
c) assinar o Termo de Compromisso; 
d) definir o horário de atividades na escola-campo, no turno e dia disponíveis; 
e) receber o material de estudo para as atividades iniciais. 

 
Nota 4: o não cumprimento de um dos itens acima impedirá a efetivação do aluno residente na 
Residência Pedagógica. 
 
12. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES: 
 
As atividades dos bolsistas selecionados estão previstas para ocorrer imediatamente após a 
inserção na plataforma EB capes e SCBA, ou, após resolvidas as condições de saúde pública 
advindas da pandemia ocasionada pelo COVID-19, em comum acordo entre a Instituição de Ensino 
Superior (IES) e a respectiva escola parceira.  

 
13. DOS CASOS OMISSOS: 

 
Eventuais questões não previstas neste Edital serão analisadas pela coordenação institucional da 
Residência Pedagógica/UNASP em concordância com as diretrizes expressas no Edital CAPES nº 
01/2020 e Portaria nº 259, de 17 de dezembro de 2019. 

 
Engenheiro Coelho- SP, 20 de janeiro de 2021 
 
 
Giza Guimarães Pereira Sales 
Coordenadora Institucional da Residência Pedagógica 
 
 
Afonso Ligório Cardoso 
Pró-Reitor Acadêmico do UNASP 
 


