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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID
EDITAL nº 2/2020 - ALTERAÇÃO
PROCESSO Nº 23038.018672/2019-68
A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, ins tuída como fundação
pública pela Lei nº. 8.405, de 09 de janeiro de 1992, por meio de sua Diretoria de Formação de Professores da
Educação Básica (DEB), torna pública a alteração dos itens 10.8 e 13 do Edital nº 2/2020 do Programa Ins tucional
de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, cujo extrato foi publicado no Diário Oﬁcial da União no dia 6 de janeiro de
2020, seção 3, página 78.
1.

Alteração do inciso III do item 10.8:
Onde se lê:

III - As cotas remanescentes serão redistribuídas na ordem da classiﬁcação geral, no limite do
quan ta vo solicitado pela IES no projeto ins tucional de iniciação à docência.
Leia-se:
III - As cotas remanescentes serão redistribuídas na ordem da classiﬁcação na UF, no limite do
quan ta vo solicitado pela IES no projeto ins tucional de iniciação à docência.
2.

Inclusão dos incisos IV e V no item 10.8:

IV - Após a distribuição das cotas remanescentes na UF, se ainda houver cotas disponíveis a
redistribuição obedecerá a ordem da classiﬁcação na região, no limite do quan ta vo solicitado pela IES no projeto
ins tucional.
V - Se ainda houver cotas remanescentes na região, a redistribuição obedecerá a ordem da
classiﬁcação geral, no limite do quan ta vo solicitado pela IES no projeto ins tucional.
3.
Alteração do item 13 para prorrogar o prazo de solicitação de acesso ao Sicapes - de 16/1/2020
para 05/02/2020:
13. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL
A vidade
Lançamento do edital
Solicitação de acesso ao Sicapes
Liberação do Sicapes para preenchimento do Projeto Ins tucional
Inserção do currículo dos coordenadores ins tucional e de área na Plataforma
Capes de Educação Básica
Cadastramento do projeto ins tucional de iniciação à docência no Sicapes
Adesão ao programa e habilitação de escolas pelas secretarias de educação
Resultado preliminar da avaliação de indicadores
Prazo recursal da avaliação de indicadores

Data
06/01/2020
de 07/01/2020 até 05/02/2020
21/01/2020
até 28/02/2020
21/01/2020 até as 18h do dia 02/03/2020
(horário oﬁcial de Brasília)
09/03/2020 até as 18h do dia 14/04/2020
(horário oﬁcial de Brasília)
09/03/2020
09/03/2020 até as 18h do dia 18/03/2020
(horário oﬁcial de Brasília)
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Resultado ﬁnal da avaliação de indicadores
Divulgação do resultado preliminar da análise de mérito
Prazo recursal da análise de mérito
Resultado ﬁnal
Início das A vidades

23/03/2020
27/03/2020
27/03/2020 até as 18h do dia 06/04/2020
(horário oﬁcial de Brasília)
10/04/2020
de 14/04/2020 até 14/05/2020

SÔNIA NAIR BÁO
Presidente-Subs tuta
Documento assinado eletronicamente por Sônia Nair Báo, Presidente, Subs tuto(a), em 20/01/2020, às 13:21,
conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 1131302 e o código CRC DCABAD0C.

Referência: Processo nº 23038.018672/2019-68

SEI nº 1131302
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID
EDITAL Nº 2/2020 - ALTERAÇÃO II
PROCESSO Nº 23038.018672/2019-68
A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES,por meio de sua Diretoria de Formação de
Professores da Educação Básica (DEB),e pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.977, de 30 de janeiro de 2017, no uso de suas atribuições, torna
pública a alteração do item 13 do Edital nº 2/2020 do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, cujo extrato foi publicado no
Diário Oﬁcial da União no dia 6 de janeiro de 2020, seção 3, página 78.
Alteração do item 13 para prorrogar o prazo de solicitação de acesso ao Sicapes:
Onde se lê:
13. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL
A vidade
Lançamento do edital
Solicitação de acesso ao Sicapes
Liberação do Sicapes para preenchimento do Projeto Ins tucional
Inserção do currículo dos coordenadores ins tucional e de área na Plataforma Capes de
Educação Básica
Cadastramento do projeto ins tucional de iniciação à docência no Sicapes
Adesão ao programa e habilitação de escolas pelas secretarias de educação
Resultado preliminar da avaliação de indicadores
Prazo recursal da avaliação de indicadores
Resultado ﬁnal da avaliação de indicadores
Divulgação do resultado preliminar da análise de mérito
Prazo recursal da análise de mérito
Resultado ﬁnal
Início das A vidades

Data
06/01/2020
de 07/01/2020 até 05/02/2020
21/01/2020
até 28/02/2020
21/01/2020 até as 18h do dia 02/03/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
09/03/2020 até as 18h do dia 14/04/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
09/03/2020
09/03/2020 até as 18h do dia 18/03/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
23/03/2020
27/03/2020
27/03/2020 até as 18h do dia 06/04/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
10/04/2020
de 14/04/2020 até 14/05/2020

Leia-se:
13. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL
A vidade
Lançamento do edital
Solicitação de acesso ao Sicapes
Liberação do Sicapes para preenchimento do Projeto Ins tucional
Inserção do currículo dos coordenadores ins tucional e de área na Plataforma Capes de
Educação Básica
Cadastramento do projeto ins tucional de iniciação à docência no Sicapes
Adesão ao programa e habilitação de escolas pelas secretarias de educação
Resultado preliminar da avaliação de indicadores
Prazo recursal da avaliação de indicadores
Resultado ﬁnal da avaliação de indicadores
Divulgação do resultado preliminar da análise de mérito
Prazo recursal da análise de mérito
Resultado ﬁnal
Início das A vidades

Data
06/01/2020
de 07/01/2020 até 28/02/2020
21/01/2020
até 28/02/2020
21/01/2020 até as 18h do dia 02/03/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
09/03/2020 até as 18h do dia 14/04/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
09/03/2020
09/03/2020 até as 18h do dia 18/03/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
23/03/2020
27/03/2020
27/03/2020 até as 18h do dia 06/04/2020 (horário oﬁcial de
Brasília)
10/04/2020
de 14/04/2020 até 14/05/2020
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BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Benedito Guimarães Aguiar Neto, Presidente, em 19/02/2020, às 15:17, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 1148140 e o código CRC 826A3144.

Referência: Processo nº 23038.018672/2019-68

SEI nº 1148140
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID
EDITAL 2/2020-ALTERAÇÃO III

PROCESSO Nº 23038.018672/2019-68
A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE
NÍVEL SUPERIOR - CAPES, instituída como fundação pública pela Lei nº. 8.405,
de 09 de janeiro de 1992, por meio de sua Diretoria de Formação de Professores
da Educação Básica (DEB), torna pública a alteração do item 13 do Edital nº
2/2020 do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID, cujo
extrato foi publicado no Diário Oﬁcial da União no dia 6 de janeiro de 2020, seção
3, página 78.
Alteração do item 13 para prorrogar o prazo de solicitação de
acesso ao Sicapes:
Onde se lê:
13. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL
Atividade
Lançamento do edital
Solicitação de acesso ao Sicapes
Liberação do Sicapes para preenchimento do
Projeto Institucional
Inserção do currículo dos coordenadores
institucional e de área na Plataforma Capes de
Educação Básica
Cadastramento do projeto institucional de iniciação
à docência no Sicapes
Adesão ao programa e habilitação de escolas pelas
secretarias de educação
Resultado preliminar da avaliação de indicadores
Prazo recursal da avaliação de indicadores
Resultado final da avaliação de indicadores
Divulgação do resultado preliminar da análise de
mérito
Prazo recursal da análise de mérito

Data
06/01/2020
de 07/01/2020 até 28/02/2020
21/01/2020
até 28/02/2020
21/01/2020 até as 18h do dia
02/03/2020 (horário oficial de
Brasília)
09/03/2020 até as 18h do dia
14/04/2020 (horário oficial de
Brasília)
09/03/2020
09/03/2020 até as 18h do dia
18/03/2020 (horário oficial de
Brasília)
23/03/2020
27/03/2020
27/03/2020 até as 18h do dia
06/04/2020 (horário oficial de
Brasília)

Brasília)
10/04/2020
de 14/04/2020 até 14/05/2020

Resultado final
Início das Atividades

Leia-se:
13. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL
Atividade
Lançamento do edital
Solicitação de acesso ao Sicapes
Liberação do Sicapes para preenchimento do
Projeto Institucional
Inserção do currículo dos coordenadores
institucional e de área na Plataforma Capes de
Educação Básica
Cadastramento do projeto institucional de iniciação
à docência no Sicapes
Adesão ao programa e habilitação de escolas pelas
secretarias de educação
Resultado preliminar da avaliação de indicadores
Prazo recursal da avaliação de indicadores
Resultado final da avaliação de indicadores
Divulgação do resultado preliminar da análise de
mérito
Prazo recursal da análise de mérito
Resultado final
Início das Atividades

Data
06/01/2020
de 07/01/2020 até 28/02/2020
21/01/2020
até 05/03/2020
21/01/2020 até as 18h do dia
05/03/2020 (horário oficial de
Brasília)
17/03/2020 até as 18h do dia
30/04/2020 (horário oficial de
Brasília)
11/03/2020
11/03/2020 até as 18h do dia
18/03/2020 (horário oficial de
Brasília)
25/03/2020
31/03/2020
31/03/2020 até as 18h do dia
09/04/2020 (horário oficial de
Brasília)
17/04/2020
de 04/05/2020 até 15/06/2020

BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO
Presidente da Capes
Documento assinado eletronicamente por Benedito Guimarães Aguiar
Neto, Presidente, em 28/02/2020, às 17:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da
Capes.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 1152561 e o código CRC 0C0B3B61.

Referência: Processo nº 23038.018672/2019-68

SEI nº 1152561
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COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA - PIBID
EDITAL 2/2020-ALTERAÇÃO IV
PROCESSO Nº 23038.018672/2019-68
A COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES, ins tuída como fundação pública pela Lei nº. 8.405, de 09 de janeiro de 1992, por
meio de sua Diretoria de Formação de Professores da Educação Básica (DEB), torna pública a re ﬁcação do item 13 do Edital nº 2/2020 do Programa Ins tucional de Bolsa
de Iniciação à Docência - PIBID, cujo extrato foi publicado no Diário Oﬁcial da União no dia 6 de janeiro de 2020, seção 3, página 78.
Alteração do item 13 para simpliﬁcar o procedimento de interposição de recursos:
Onde se lê:
13. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL
A vidade
Lançamento do edital
Solicitação de acesso ao Sicapes
Liberação do Sicapes para preenchimento do Projeto Ins tucional
Inserção do currículo dos coordenadores ins tucional e de área na Plataforma Capes de Educação Básica
Cadastramento do projeto ins tucional de iniciação à docência no Sicapes
Adesão ao programa e habilitação de escolas pelas secretarias de educação
Resultado preliminar da avaliação de indicadores
Prazo recursal da avaliação de indicadores
Resultado ﬁnal da avaliação de indicadores
Divulgação do resultado preliminar da análise de mérito
Prazo recursal da análise de mérito
Resultado ﬁnal
Início das A vidades

Data
06/01/2020
de 07/01/2020 até 28/02/2020
21/01/2020
até 05/03/2020
21/01/2020 até as 18h do dia 05/03/2020 (horário oﬁcial de Brasília)
17/03/2020 até as 18h do dia 30/04/2020 (horário oﬁcial de Brasília)
11/03/2020
11/03/2020 até as 18h do dia 18/03/2020 (horário oﬁcial de Brasília)
25/03/2020
31/03/2020
31/03/2020 até as 18h do dia 09/04/2020 (horário oﬁcial de Brasília)
17/04/2020
de 04/05/2020 até 15/06/2020

Leia-se:
13. DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO EDITAL
A vidade

Data

Lançamento do edital

06/01/2020

Solicitação de acesso ao Sicapes

até às 18h do dia 19/03/2020 (horário oﬁcial de Brasília)

Liberação do Sicapes para preenchimento e ﬁnalização do Projeto Ins tucional

até 19/03/2020

Inserção do currículo dos coordenadores ins tucional e de área na Plataforma Capes de Educação Básica

até 19/03/2020

Preenchimento e ﬁnalização do projeto ins tucional de iniciação à docência no Sicapes

21/01/2020 até as 18h do dia 19/03/2020 (horário oﬁcial de Brasília)

Adesão ao programa e habilitação de escolas pelas secretarias de educação

31/03/2020 até as 18h do dia 30/04/2020 (horário oﬁcial de Brasília)

Divulgação do resultado preliminar

a par r de 16/04/2020

Prazo recursal do resultado preliminar

até 10 dias após a divulgação do resultado preliminar

Resultado ﬁnal

até 10 dias após o encerramento do prazo de recurso do resultado preliminar

Início das A vidades

de 01/06/2020 até 14/08/2020

BENEDITO GUIMARÃES AGUIAR NETO
Presidente
Documento assinado eletronicamente por Benedito Guimarães Aguiar Neto, Presidente, em 10/03/2020, às 18:12, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site hCp://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 1161066 e o código CRC DC6B8E55.

Referência: Processo nº 23038.018672/2019-68

SEI nº 1161066
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