
PRORROGAÇÃO DO EDITAL PIBID DIVERSIDADE Nº1/2016 

 

O Coordenador Institucional do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID DIVERSIDADE -  da Universidade Federal de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, 

torna público que será prorrogado o EDITAL Nº 1/2016, na forma da legislação vigente e no 

período de 06 a 13 de maio de 2016, processo seletivo simplificado para compor Lista de 

Espera para BOLSISTA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (ID), do subprojeto Educação do Campo, que 

deverão cumprir os objetivos do PIBID (http://www.capes.gov.br/educacao-

basica/capespibid). 

As inscrições serão efetuadas no período de 04 a 07/05/2016, via correio  

eletrônico, com envio dos formulários e documentação escaneados/digitalizados para o e-mail 

da Coordenadora Institucional do PIBID Diversidade UFSC (bcollere@gmail.com). 

1) Os formulários para inscrição estão disponíveis na página do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo da UFSC – EduCampo UFSC (ledoc.paginas.ufsc.br e 

http://licenciatura.educampo.ufsc.br/). 

2)  Das vagas para lista de espera, documentação exigidas e condições para  

participar da seleção e do Programa . (VER EDITAL 01/2016 de 11/04/2016) 

a) Vagas remanescentes para Lista de Espera: 10 bolsas de ID para licenciandos da 1ª 

fase (2016-1) da EduCampo UFSC para a Turma Mafra. 

b) Da documentação exigida para a inscrição (Atenção: Os formulários estarão 

disponíveis na página da EduCampo UFSC (ledoc.paginas.ufsc.br  e 

http://licenciatura.educampo.ufsc.br/). (VER EDITAL 01/2016 de 11/04/2016) 

 

c) A seleção dos bolsistas consistirá da análise dos documentos solicitados à inscrição e 

de entrevista direta e presencial a ser realizada nos dias 09, 10 e 11 de maio, com 

divulgação de cronograma (hora e local)  nas paginas: ledoc.paginas.ufsc.br e 

http://licenciatura.educampo.ufsc.br/ e para o email de cada canditato cuja inscrição 

tenha sido homologada.  

 

d) Só serão entrevistados os estudantes que tiverem suas inscrições homologadas (lista 

será disponibilizada no dia 08 de  maio  na página da EduCampo UFSC: 

ledoc.paginas.ufsc.br e http://licenciatura.educampo.ufsc.br/. 
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e) A entrevista será conduzida por um ou mais professores  Coordenadores  de Área do 

Subprojeto Educação do Campo. 

 

f) O agendamento (local e hora das entrevistas) estará disponível na página da 

EduCampo UFSC no dia 09 de maio, período matutino, ledoc.paginas.ufsc.br e 

http://licenciatura.educampo.ufsc.br/) 

 

g) Os resultados serão publicados no dia 13/05/2016 na página da EduCampo 

UFSC: ledoc.paginas.ufsc.br e http://licenciatura.educampo.ufsc.br/.  

 

Florianópolis, 03 de maio de 2016 

 

Prof. Dra. Beatriz Bittencourt Collere Hanff 

Coordenadora Institucional do PIBID Diversidade/UFSC 
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