REQUERIMENTO DE DISPENSA DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO POR ATIVIDADES LIGADAS AO PIBID
Licenciatura em Ciências Biológicas – IF Goiano – Campus Urutaí
Nome do(a) estudante:
Data do requerimento:

Número de matrícula:

Nome do subprojeto ao qual estava vinculado:

Nome do(a) coordenador(a) do subprojeto (preencher campos diferentes nos casos em que havia mais de um coordenador)
1.
2.
Nome(s) do(s) supervisor(es) na(s) escola(s) campo

(preencher campos diferentes nos casos em que havia mais de um

supervisor(a))

1.
2.
3.
Nome(s) da(s) escola(as) em que atuou como bolsista (preencher campos diferentes nos casos em que a atuação foi em mais
de uma escola)

1.
2.
3.
Mês/ano de ingresso no PIBID:

Horas semanais de dedicação:

Mês/ano de término das atividades no PIBID:

Estágio para o qual requer dispensa:
( ) Estágio Supervisionado do Ensino de Ciências
( ) Estágio Supervisionado do Ensino de Biologia

Assinatura do requerente

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVEM SER ANEXADOS
AO REQUERIMENTO
Licenciatura em Ciências Biológicas – IF Goiano – Campus Urutaí
1) Declaração do(a) coordenador(a) do subprojeto do PIBID em que o(a)
requerente atuou, especificando:
a. Nome completo do bolsista;
b. Data de ingresso no programa e fim da atuação;
c. Carga horária semanal de dedicação ao programa.
2) Declaração do(a) supervisor(a) da escola campo em que o(a) requerente atuou,
especificando:
a. Nome completo do bolsista e subprojeto de atuação;
b. Relação das turmas (nível de ensino e série) em que o
bolsista atuou;
c. Carga horária semanal de dedicação ao programa na
escola campo;
3) Declaração (assinada e carimbada) do(a) diretor(a) da escola campo em que o(a)
requerente atuou, especificando:
a. Nome completo do bolsista e subprojeto de atuação;
b. Período em que o bolsista atuou na escola campo sob
sua direção.
4) Avaliação geral do desempenho do bolsista realizada pelo(a) Coordenador(a) do
subprojeto do PIBID no qual o(a) requerente atuou, destacando suas habilidades,
capacidades e motivação para a docência. Além disso, essa avaliação deverá conter
a relação das atividades desempenhadas pelo bolsista durante seu vínculo com o
programa.
5) Avaliação geral do desempenho do bolsista realizada pelo(a) Supervisor(a) da
escola campo onde o(a) requerente atuou, destacando suas habilidades,
capacidades e motivação para a docência. Além disso, essa avaliação deverá conter
a relação das atividades desempenhadas pelo bolsista durante seu vínculo com o
programa.
6) Breve relato (texto), feito pelo(a) requerente, no qual fique claro os seguintes
aspectos:
a. Como o PIBID contribuiu com a sua formação
docente?

b. Que experiências práticas foram vividas no PIBID que
estão relacionadas diretamente com o estágio
supervisionado?
c. Quais são as possíveis implicações do PIBID para a sua
atuação profissional?
d. Como o PIBID lhe proporcionou maior
conhecimento da dinâmica escolar e do trabalho
docente na escola campo?
7) Comprovante de rendimento do primeiro e último mês emitido pela CAPES.
Esses comprovantes podem ser obtidos em: http://www.capes.gov.br/educacaobasica/capespibid/relatorios-e-dados.

IMPORTANTE: A ausência de qualquer um desses documentos implicará
no INDEFERIMENTO do requerimento.

