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    ROTINAS DE ALGUNS PROCEDIMENTOS INTERNOS DO PIBID/UFV 
 (documento aprovado na 2ª reunião da CAP, realizada em 15.6.2015) 

 

1. Inclusões e exclusões de bolsistas  

 
Motivação Participantes Período Procedimento(s) complementar(es) 

Exclusão de 

coordenador de área, de 

supervisor ou de bolsista 

de Iniciação à Docência 

 

Até o dia 1º do mês anterior à 

exclusão 

Encaminhamento de declaração de participação no Programa, acompanhada de 

ofício de agradecimento, ao coordenador de área e ao supervisor, e de estímulo, 

ao bolsista de Iniciação à Docência. Caso a exclusão não seja processada em 

tempo hábil no sistema SAC/Capes, deverá ser providenciado o correspondente 

ressarcimento ao erário do valor da bolsa recebida indevidamente. 

Exclusão de 

coordenador de área, 

por proposição da 

coordenação 

institucional ou da 

coordenação de gestão  

 

Coordenação institucional 

Coordenação de gestão 

 

Primeira semana do mês 

anterior ao início previsto 

para a vigência da exclusão 

Caso a proposição seja considerada pertinente, deve ser encaminhado um ofício 

ao coordenador de área cuja exclusão foi proposta, concedendo-lhe 5(cinco) dias 

úteis para manifestação formal e agendando reunião para discussão da matéria. 

Coordenação institucional 

Coordenação de gestão 

Coordenação da área cuja 

substituição foi proposta 

(opcional) 

Representação dos 

coordenadores na CAP 

Segunda semana do mês 

anterior ao início previsto 

para a vigência da exclusão 

Instrução da documentação para análise pela CAP. 

Membros da CAP 

De acordo com calendário 

anual ou em data a ser 

estabelecida, no caso de 

reunião extraordinária 

Após deliberação da CAP, o coordenador deverá ser formalmente comunicado 

da decisão final. 

Admissão de 

coordenador de área 

 

Coordenação institucional 

Coordenação de gestão 

 

Última semana do mês 

anterior ao início previsto 

para a vigência da exclusão 

Caso necessário, será publicado edital para seleção de novo coordenador de 

área. 

Recepção de 

coordenador de área 

 

Coordenação institucional 

Coordenação de gestão 

Novo coordenador de área 

 

Semana seguinte ao 

processamento da inclusão do 

bolsista no Programa 

Entrega de material impresso ao recém-admitido, com informações sobre o 

Programa e discussões sobre os principais deveres e atribuições. 

Exclusão de supervisor, 

por proposição do 

respectivo coordenador 

de área e, ou, do 

coordenador de gestão 

 

 

Coordenação de gestão 

Respectivo coordenador de 

área  

Primeira semana do mês 

anterior ao início previsto 

para a da vigência da exclusão 

Caso a proposição seja considerada pertinente, o supervisor, cuja exclusão foi 

proposta, deve ser formalmente comunicado e lhe será concedido, 5(cinco) dias 

úteis para manifestação formal. A seguir será agendada uma reunião para 

discussão da matéria. 

Coordenador (a) de gestão 

Respectivo coordenador de 

área 

Segunda semana do mês 

anterior ao início previsto 

para vigência da exclusão 

Caso seja revisto o entendimento pela exclusão, o procedimento será sustado. 

Se houver reincidência, a situação deverá ser submetida diretamente à 

deliberação da CAP. 
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 Supervisor cuja exclusão 

foi proposta 

   (opcional) 

Representante dos 

supervisores na CAP 

Por outro lado, se for mantido o entendimento anterior, pela exclusão, o 

supervisor e a Diretoria da Escola deverão ser formalmente comunicados. Caso 

seja impetrado recurso pelo supervisor, também no prazo de 5(cinco) dias úteis, 

toda a documentação acerca da matéria deverá ser encaminhada para análise da 

CAP, o mais rapidamente possível, em reunião ordinária ou extraordinária. 

Membros da CAP 

De acordo com o calendário 

anual ou em data a ser 

estabelecida, no caso de 

reunião extraordinária 

Após deliberação da CAP, o supervisor e a Diretoria da Escola deverão ser 

formalmente comunicados da decisão final. 

Admissão de supervisor 

 

Coordenador (a) de gestão 

Respectivo coordenador de 

área 

Última semana do mês 

anterior ao início previsto 

para a vigência da exclusão 
Caso necessário, será publicado edital para seleção de novo supervisor. 

Recepção de supervisor 

 

Coordenador (a) de gestão 

Respectivo coordenador de 

área 

Novo supervisor  

 

Semana seguinte ao 

processamento da inclusão do 

bolsista no Programa 

Entrega de material impresso ao recém-admitido, com informações sobre o 

Programa e discussões sobre os principais deveres e atribuições. 

Exclusão de bolsista de 

Iniciação à Docência, 

por proposição do 

respectivo coordenador 

de área ou do supervisor 

 

Respectivo coordenador de 

área  

Respectivo supervisor 

Primeira semana do mês 

anterior ao início previsto 

para a vigência da exclusão  

Caso a proposição seja considerada pertinente, o bolsista cuja exclusão foi 

proposta deve ser formalmente comunicado e lhe será concedido 5(cinco) dias 

úteis para manifestação formal. A seguir será agendada uma reunião para 

discussão da matéria. 

Respectivo coordenador de 

gestão 

Respectivo coordenador de 

área  

Respectivo supervisor 

Bolsista de Iniciação à 

Docência cuja exclusão foi 

proposta (opcional) 

Representante dos bolsistas 

de Iniciação à Docência na 

CAP 

Segunda semana do mês 

anterior ao início previsto 

para a vigência da exclusão 

Caso seja revisto o entendimento pela exclusão, o procedimento será sustado.  

Se houver reincidência, a situação deverá ser submetida diretamente à 

deliberação da CAP. 

Por outro lado, se for mantido o entendimento anterior, pela exclusão, o 

bolsista de Iniciação à Docência e o respectivo supervisor deverão ser 

formalmente comunicados. Caso seja impetrado recurso pelo bolsista de 

Iniciação à Docência, também no prazo de 5(cinco) dias úteis, toda a 

documentação acerca da matéria deverá ser encaminhada para análise da CAP, 

o mais rapidamente possível, em reunião ordinária ou extraordinária. 

Membros da CAP De acordo com o calendário 

anual ou em data a ser 

estabelecida, no caso de 

reunião extraordinária 

Após deliberação da CAP, o bolsista de Iniciação à Docência e os respectivos 

coordenador e de área e supervisor deverão ser formalmente comunicados da 

decisão final. 

Exclusão de bolsista de 

Iniciação à Docência, 

por iminente colação de 

grau 

Coordenador de área  

Bolsista de Iniciação à 

Docência com previsão de 

colação de grau 

Terceira semana do mês 

anterior ao do término do 

período letivo 

Após confirmação da colação de grau, a listagem dos bolsistas de Iniciação à 

Docência a serem excluídos deve ser encaminhada ao coordenador institucional.  
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Coordenador de área  

 

Última semana do mês 

anterior ao término do período 

letivo 

Se necessário, deverá ser publicado edital para seleção de novo (s) bolsista (s) de 

Iniciação à Docência, no início do período letivo seguinte. 

Admissão de bolsista de 

Iniciação à Docência 

 

 Respectivo coordenador de 

área  

Supervisor (quando 

possível) 

Até a última semana do mês 

anterior ao início previsto para 

a vigência da exclusão 
Se necessário, será publicado edital para seleção de novo bolsista de Iniciação à 

Docência. 

Recepção de bolsista de 

Iniciação à Docência 

 

 Coordenadores de gestão 

 Respectivos coordenadores 

de área 

Respectivos supervisores  

Bolsista de Iniciação à 

Docência recém-admitido  

 

 

Terceira semana dos meses de 

fevereiro/abril/junho/agosto e 

outubro  

Entrega de material impresso ao recém-admitido, com informações sobre o 

Programa e discussões sobre os principais deveres e atribuições. 

 

 

 

 

 

 

2. Alterações de campo de atuação de subprojeto 

 
Motivação Participantes Período Procedimento(s) complementar(es) 

Exclusão de escola do 

Programa 

Coordenador (a) de gestão 

Respectivo (s) coordenador 

(es) de área envolvidos na 

escola  

Primeira semana de junho ou 

de novembro 

Caso a proposição seja considerada pertinente, deve ser encaminhado um ofício 

à Diretoria da escola, com cópia para os supervisores envolvidos, comunicando 

o estudo em andamento, listando as razões da proposição. Se for o caso, lhe será 

concedido 5(cinco) dias úteis para manifestação formal e, a seguir, será agendada 

uma reunião para discussão da matéria. 

Coordenador (a) de gestão 

Coordenador(es) da (s) área 

(s) envolvida (s) na escola 

Representante da Diretoria 

da escola  (opcional) 

Representante da respectiva 

rede de ensino na CAP 

Terceira semana de junho ou 

de novembro 

Caso seja revisto o entendimento pela exclusão, o procedimento será sustado.  

Se houver reincidência, a situação deverá ser submetida diretamente à 

deliberação da CAP. 

Por outro lado, se for mantido o entendimento anterior, pela exclusão, toda a 

documentação acerca da matéria deverá ser encaminhada para análise da CAP, 

o mais rapidamente possível, em reunião ordinária ou extraordinária. 

 

 

Membros da CAP 
De acordo com o calendário 

anual ou em data a ser 

Após deliberação da CAP, o supervisor e o (a) diretor (a) da escola deverão ser 

formalmente comunicados da decisão final. 
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estabelecida, no caso de 

reunião extraordinária 

Exclusão da atuação de 

subprojeto em escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenador (a) de gestão 

Coordenador (es) do (s) 

subprojeto (s) cuja mudança 

de escola de atuação esteja 

sendo proposta 

Primeira semana de junho ou 

de novembro 

Caso a proposição seja considerada pertinente, deve ser encaminhado um ofício 

ao(s) supervisor(es)  envolvido(s), com cópia para a Diretoria da escola, 

comunicando o estudo em andamento, listando as razões da proposição e, se for 

o caso, concedendo 5(cinco) dias úteis para manifestação formal e agendando 

reunião para discussão da matéria. 

Coordenador (a) de gestão 

Coordenador (es) do (s) 

subprojeto (s) cuja 

mudança de escola de 

atuação esteja sendo 

proposta  

Diretor (a) da escola 

Supervisor (es) envolvido 

(s) (opcional) 

Representante dos 

supervisores na CAP 

Terceira semana de junho ou 

de novembro 

Caso seja revisto o entendimento pela exclusão, o procedimento será sustado.  

Se houver reincidência, a situação deverá ser submetida diretamente à 

deliberação da CAP. 

Por outro lado, se for mantido o entendimento anterior pela exclusão, toda a 

documentação acerca da matéria deverá ser encaminhada para análise da CAP, 

o mais rapidamente possível, em reunião ordinária ou extraordinária. 

 

 

 

Membros da CAP 

De acordo com o calendário 

anual ou em data a ser 

estabelecida, no caso de 

reunião extraordinária 

Após deliberação da CAP, o supervisor e o (a) diretor (a) da escola deverão ser 

formalmente comunicados da decisão final. 

 

 

 

3. Afastamento de bolsista, para tratar de assuntos alheios ao Programa 

 
3.1. Afastamento até 15 dias  

 
Motivação Participantes Período Procedimento (s) complementar (es) 

 

 

Afastamento de 

coordenador de gestão  

 

 Coordenador 

Institucional 

Coordenador de gestão 

com previsão de 

afastamento 

 

Duas semanas antes do 

afastamento previsto 

Deverá ser preenchido, pelo bolsista com previsão de afastamento, 

formulário próprio a ser disponibilizado na página do Pibid. 

 

Deverão ser definidas e registradas, pelo responsável direto pelo bolsista, 

as responsabilidades e as estratégias de desenvolvimento e 

acompanhamento das atividades durante o afastamento, bem como a 

posterior compensação da carga horária prevista, após o término do 
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Afastamento de 

coordenador de área 

Respectivo Coordenador 

de gestão  

Coordenador de área 

com previsão de 

afastamento 

afastamento, a fim de evitar comprometimento do planejamento de ações 

do subprojeto e,ou, do Programa. 

 

 

Afastamento de supervisor  

Respectivo Coordenador 

de área  

Supervisor com previsão 

de afastamento 

 

 

Afastamento de bolsista de 

Iniciação à Docência  

Respectivos coordenador 

de área e supervisor 

 Bolsista de Iniciação à 

Docência com previsão 

de afastamento 

 

 

 

 

 

 

3.2. Afastamento de 15 a 60 dias* 

 
Motivação Participantes Período Procedimento(s) complementar(es) 

 

 

Afastamento de 

coordenador de gestão  

 

 Coordenador 

Institucional 

Coordenador de gestão 

com previsão de 

afastamento 

 
Duas semanas antes do 

afastamento previsto 

Deverá ser preenchido, pelo bolsista com previsão de afastamento, 

formulário próprio a ser disponibilizado na página do Pibid. 

 

A respectiva bolsa deverá ser suspensa, sem inclusão de substituto 

(Artigos 50 e 51 da Portaria no 96/2013, da CAPES). 

 

Deverão ser definidas e registradas, pelo responsável direto pelo bolsista, 

as responsabilidades e as estratégias de desenvolvimento e 

acompanhamento das atividades durante o afastamento, bem como o 

envolvimento de outro bolsista, visando não comprometer o planejamento 

de ações do subprojeto e, ou do Programa. 

 

 

 

Afastamento de 

coordenador de área 

Respectivo Coordenador 

de gestão  

Coordenador de área 

com previsão de 

afastamento 
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Afastamento de supervisor  

Respectivo Coordenador 

de área  

Supervisor com previsão 

de afastamento 

 

 

Afastamento de bolsista de 

Iniciação à Docência  

Respectivos coordenador 

de área e supervisor 

 Bolsista de Iniciação à 

Docência com previsão 

de afastamento 

*inclusive nos casos de tratamento médico ou de licença-maternidade 

 

 
 

3.3. Afastamento por período superior a 60 dias* 

 
Motivação Participantes Período Procedimento(s) complementar(es) 

 

 

Afastamento de 

coordenador de gestão  

 

 Coordenador 

Institucional 

Coordenador de gestão 

com previsão de 

afastamento 

 

Duas semanas antes do 

afastamento previsto 

Deverá ser preenchido, pelo bolsista com previsão de afastamento, 

formulário próprio a ser disponibilizado na página do Pibid. 

 

A respectiva bolsa deverá ser cancelada e deverão ser efetivadas as 

providências de praxe para seleção e inclusão de substituto. No caso de 

licença-maternidade, deverá ser facultado o retorno do(a) bolsista, tão logo 

haja lacuna no respectivo quadro de bolsas do subprojeto, nos termos do 

Artigo 52, da Portaria no 96/2013, da CAPES. 

 

 

 

 

Afastamento de 

coordenador de área 

Respectivo Coordenador 

de gestão  

Coordenador de área 

com previsão de 

afastamento 

 

 

Afastamento de supervisor  

Respectivo Coordenador 

de área  

Supervisor com previsão 

de afastamento 

 

 

Afastamento de bolsista de 

Iniciação à Docência  

Respectivos coordenador 

de área e supervisor 

 Bolsista de Iniciação à 

Docência com previsão 

de afastamento 

*inclusive nos casos de tratamento médico ou de licença-maternidade 


