
 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO  

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA/ PIBID Edital CAPES 

Nº 23/2022 

RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE  SUBPROJETOS PARA COMPOR O 

PROJETO INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE  INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DA UFJF (PIBID/Edital CAPES 

Nº 23/2022)   

A Pró-Reitoria de Graduação, à qual está vinculado o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência, no uso de suas atribuições, faz saber aos/as professores/as  interessados/as, o resultado 

preliminar da seleção de projetos internos que irão  compor o Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência a ser submetido a  CAPES em junho de 2022.   

SUBPROJETO  SITUAÇÃO 

Educação Física Aprovação condicionada à correção de pendência:  enviar subprojeto no 
formulário de inscrição 2022. 

Filosofia Aprovação condicionada à correção de pendência:  enviar subprojeto no 
formulário de inscrição 2022  e correção da data do parecer entre pares. 

Física Aprovado 

Geografia Aprovação condicionada à correção de pendência:  envio parecer de 
aprovação entre pares assinado 

Interdisciplinar: Artes 
visuais e Música 

Aprovação condicionada à correção de pendência:  envio parecer de 
aprovação entre pares da Licenciatura em Música  

Interdisciplinar: Ciências 
Sociais e História 

Verificar possibilidade de  agregar proposta com área de sociologia 

Interdisciplinar: Letras 
espanhol e inglês 

Aprovado 

Letras libras Aprovado 

Letras língua portuguesa Aprovado 

Matemática Aprovado 

Pedagogia Aprovação condicionada à correção de pendência:  enviar subprojeto no 
formulário de inscrição 2022 

Química Aprovação condicionada à correção de pendência:    enviar subprojeto no 
formulário de inscrição 2022 

Sociologia Verificar possibilidade de agregar proposta interdisciplinar com área de 
Ciências Sociais e História 

 



 

 

 

 

OBSERVAÇÕES:   

1) O formulário de inscrição de subprojeto para o edital 23/2022 está disponível no link: 

https://www2.ufjf.br/prograd/2022/05/12/inscricoes-abertas-para-propostas-de-subprojetos-pibid-

ufjf/  

2)  As documentações pendentes devem ser encaminhadas no prazo para interposição de recursos 

conforme cronograma abaixo para o email: projeto.pibid@ufjf.edu.br  

 

EVENTO DATA 

Lançamento do edital 12/05/2022 

Recebimento das propostas na forma de 

projetos coordenados por 

professores/as dos cursos de 

licenciatura da UFJF aprovados pelo 

colegiado de cada área. 

12/05/2022 a 25/05/2022 

até as 23:59 horas 

Avaliação por comissão designada pela 

PROGRAD 

26/05/2022 e 27/05/2022 

Divulgação dos resultados preliminares 30/05/2022 

Prazo para interposição de recursos 30/05/2022 a 31/05/2022 

até as 23:59 horas 

Divulgação dos resultados finais 01/06/2020 

Submissão da Proposta Institucional da  

UFJF à  CAPES 

02/06/2022 a 10/06/2022 

 

 

Juiz de Fora, 27/05/2022  

Comissão Avaliadora  
Prof. Giovani Cammarota Gomes/FACED/UFJF  

Profa.Giselle Moraes Moreira/Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF 
Profa. Mylene Cristina Santiago/ Coordenação de Licenciaturas/PROGRAD/UFJF 
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