
 

 
 

 

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO PESQUISA E EXTENSÃO – COPPEXI 

PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PID-2022/2) 

 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 17 

 

A Diretoria Geral do Instituto Metropolitano de Ensino Superior – IMES/UNIVAÇO faz saber aos 

docentes interessados que estão abertas, no período de 19 de outubro a 24 outubro de 2022, as 

inscrições para a seleção de Projetos/ Programas de Iniciação à Docência que pleiteiam 

monitores para o primeiro semestre do ano de 2023. 

 

I – DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA 

1. O programa de Bolsas de Iniciação à Docência tem como objetivo proporcionar a 

realização de atividades que integrem projetos que estimulem o desenvolvimento de 

metodologias que contribuam com a melhoria do ensino na graduação, por meio do 

estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas, conforme o 

Regulamento do Programa de Iniciação à Docência. 

 

II – DO FOMENTO 

 

A Instituição se compromete a fornecer, mensalmente, bolsa no valor de R$400,00 (quatrocentos 

reais), para o aluno, selecionado na condição de bolsista, do Programa de Iniciação à Docência, 

durante o período letivo do primeiro semestre de 2023. Em fevereiro, o benefício será pago a 

partir da data da assinatura do contrato.  

 

1. O número de bolsas para 2022-1 será definido de acordo com a previsão orçamentária 

para 2022. 

 

III – DO CONCURSO 

1. O docente, ao se inscrever, deverá preencher e entregar o formulário de Solicitação de 

Projetos para o PID – 2023/1, no qual declara estar ciente do Regulamento do 

Programa de Iniciação à Docência. O formulário deve ser entregue na coordenação de 

pesquisa.  



 

 
 

2. O processo de seleção dos Projetos para o Programa de Iniciação à Docência será 

realizado pelas Coordenações de Curso e de Pesquisa. O resultado será divulgado por 

e-mail institucional até o dia 26 de outubro de 2022. 

 

IV – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

1 – Os projetos serão avaliados priorizando os seguintes indicadores: 

a) Objetivos 

b) Relevância 

c) Desenvolvimento de metodologias inovadoras que contribuam com a melhoria do 

ensino na graduação por meio de novas práticas e experiências pedagógicas. 

d) Adequação e viabilidade de execução dos planos de trabalho do bolsista solicitado. 

e) Desempenho das disciplinas no Programa de Iniciação à Docência em edições 

anteriores. 

2. Projetos caracterizados como pesquisa e extensão serão desclassificados. 

 

V – SELEÇÃO DOS BOLSISTAS 

1. A seleção dos bolsistas será realizada por meio de processo seletivo conduzido pela 

Coordenação de Pesquisa, conforme Edital a ser divulgado após a classificação dos 

projetos. 

 

VI – DA PROVA ELIMINATÓRIA 

1. A prova deverá ser elaborada de acordo com o modelo padrão definido pelas 

Coordenações de Curso e de Pesquisa, e deverão conter 16 questões de múltipla 

escolha (com 4 alternativas) e 04 questões abertas. As questões terão valor de 5 pontos 

cada.  

Obs.: o modelo da prova será enviado por e-mail a todos os professores que solicitarem 

monitores. 

 

 

Ipatinga, 18 de outubro de 2022 

. 

..................................................................... 

Vinícius Lana Ferreira 

Diretora Geral 


