
Relatório PRP - 2020

O Programa de Residência Pedagógica - PRP é um programa voltado aos cursos de licenciatura,

fomentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES.

O PRP tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura,

promovendo a  imersão  do licenciando na  escola  de  educação básica,  sendo também voltado à

formação inicial, mas focado em discentes que estão cursando a partir da segunda metade de seu

curso.

A UNILA, no primeiro semestre de 2020, foi aprovada no processo seletivo regulamentado

pelo Edital CAPES 1/2020 (PRP) que visava selecionar Instituições de Ensino Superior – IES para

desenvolvimento de Projetos Institucionais no âmbito de cada programa. O Projeto Institucional do

PRP é composto por 3 (três) subprojetos, contemplando 3 cursos de licenciatura, conforma tabela

abaixo:

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Subprojeto Curso contemplado

Geografia Geografia - Licenciatura

História História - Licenciatura

Língua Espanhola Letras – Espanhol e Português como língua estrangeira

Cada  Programa  tem  duração  de  18  (dezoito)  meses  e  é  composto  por  um(a)  Coordenador(a)

Institucional,  um(a)  Coordenador(a)  de  Área/Orientador(a),  que  são  docentes  da  UNILA,

Supervisores(as)/Preceptores(as),  que  são  professores(as)  da  Educação  Básica  e  discentes

vinculados(as)  a  cursos  de  licenciatura.  A  seleção  dos  Coordenadores  Institucionais  e

Coordenadores de Área/Orientadores dos subprojetos foi feita antes do envio da proposta a ser

selecionada pela CAPES, de forma que os trabalhos começaram desde então. No entanto, a vigência

oficial dos projetos é de novembro de 2020 a abril de 2022 e a primeira bolsa foi paga aos bolsistas

em dezembro de 2020. Cabe ressaltar que os valores são disponibilizados pela CAPES diretamente

na conta correndo do(a) bolsista, não cabendo a UNILA a disponibilização do recurso orçamentário

nem o processamento do pagamento.

A UNILA foi contemplada com bolsas para funcionamento integral de 2 (dois) subprojetos.

No entanto, como ambos Projetos Institucionais possuíam 3 (três) subprojetos, foi decidido entre os

membros de cada programa a manutenção de todos os subprojetos, para não prejudicar uma área e

seu(s)  respectivo(s)  curso(s).  Porém,  para  isso,  foi  necessário  que  um(a)  Coordenador(a)  de



área/Orientador(a) abrisse mão de parte da bolsa, ficando como voluntário por um período de tempo

(6 meses), recebendo a bolsa por 12 meses e não por 18 meses, como deveria ser.

Tal atitude, ainda que longe de ser a ideal foi tomada em prol do Projeto Institucional como um

todo.

Assim que a UNILA foi aprovada no processo seletivo da CAPES, começaram os processos

seletivos  internos  para  seleção dos  discentes  bolsistas  bem como dos professores  da  Educação

Básica que integrariam cada subprojeto. Os Editais de seleção de todos os participantes dos dois

programas encontram-se disponíveis no Portal de Editais da Graduação, no site da UNILA.

A quantidade de bolsistas por Projeto Institucional, a distribuição entre os subprojetos e a

remuneração de cada bolsista encontra-se na tabela abaixo:

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Bolsista Valor da Bolsa Quantidade Beneficiário(a)

Coordenador(a) Institucional R$ 1.500,00 1 Docente da UNILA

Coordenador(a) de Área - Geografia R$ 1.400,00 (12 meses) 1 Docente da UNILA

Coordenador(a) de Área - História R$ 1.400,00 (12 meses) 1 Docente da UNILA

Coordenador(a) de Área – Língua Espanhola R$ 1.400,00 (12 meses) 1 Docente da UNILA

Supervisor(a) –  Geografia R$ 750,00 2 Professor(a) da Educação Básica

Supervisor(a) –  História R$ 750,00 2 Professor(a) da Educação Básica

Supervisor(a) – Língua Espanhola R$ 750,00 2 Professor(a) da Educação Básica

Discente em Iniciação à Docência - Geografia R$ 400,00 16 Discente de Geografia

Discente em Iniciação à Docência – História R$ 400,00 16 Discente de História

Discente em Iniciação à Docência - Língua Espanhola R$ 400,00 16 Discente de LEPLE


