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 INFORMAÇÃO SEED/DPTE/CAA Nº03/2018  

 

Assunto: Seleção de escolas públicas estaduais para Programa Institucional de 

Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID e Programa de Residência Pedagógica 

 

O Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais encaminha 

informação quanto ao andamento das atividades designadas, à Coordenação de 

Articulação Acadêmica deste Departamento, referente aos editais do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID e Programa Residência 

Pedagógica. 

 No dia 09/05/2018 a SEED discute com Instituições de Ensino Superior do 

Paraná, no Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do Paraná, 

critérios para seleção das escolas públicas estaduais participantes dos 

dois Programas. (Notícia disponível em: 

http://www.educacao.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=7536&t

it=Parana-se-prepara-para-adesao-a-programas-federais) 

 

 No dia 18/05/2018 são publicadas as escolas públicas estaduais aptas 

para seleção pela SEED para conhecimento da comunidade escolar e 

acadêmica. (Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.ph

p?conteudo=477) 

 

o São consideradas aptas escolas públicas estaduais que possuam 

professores do Quadro Próprio do Magistério com atuação e 

exercício na área de concurso.   

o Nem todas as escolas elencadas como aptas na planilha serão 

selecionadas e cadastradas na Plataforma Freire pela SEED. 
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Informação Nº 03 – PIBID e RP 

 

 

 No dia 22/05/2018 foram divulgados, no DOU seção 3, p. 28, os resultados 

preliminares da distribuição de cotas de bolsas do PIBID e da Residência 

Pedagógica, que estão disponibilizados na página da Capes. (Disponível 

em: PIBID - http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid/editais-e-

selecoes / Residência - 

http://www.capes.gov.br/component/content/article/55-educacao-basica-

s/conteudo-eb/8776-programa-de-residencia-pedagogica) 

 

 De 22/05/2018 a 11/06/2018:  

 

o SEED realiza seleção de escolas com critérios delimitados 

conforme demandas da Secretaria.  

o Os diretores e professores das escolas públicas estaduais 

selecionadas manifestam interesse quanto à participação nos 

Programas. 

o SEED realiza cadastro das escolas públicas estaduais 

selecionadas na Plataforma Freire. 

o Critérios e escolas selecionadas serão divulgadas na página do 

Fórum Permanente de Formação Docente. Disponível em: 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conte

udo.php?conteudo=477 

 

 

 

Curitiba, 25 de maio de 2018. 

 

Gílian Cristina Barros 
Coordenação de Articulação Acadêmica 

 
 
 
 

Eziquiel Menta 
Departamento de Políticas e Tecnologias Educacionais 
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