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EDITAL Nº 19/2014 – PROGRAD/PIBID/CAPES/UNILAB 

 

Seleção de Supervisores 

 

ADITIVO 01 
 

Altera o Edital nº 19/2014/PROGRAD/PIBID/CAPES/UNILAB, que trata da Seleção de 

Supervisores/as para atuação no PIBID.  

 

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia 

Afro-Brasileira (Unilab), no uso de suas atribuições legais e administrativas, vem alterar o cronograma de 

realização do processo seletivo (item 10) que passa a ter a seguinte redação. 

 

Nº Fases Datas 

01 Lançamento do Edital 05 de setembro de 2014 

02 Inscrição dos Candidatos 05 a 17 de setembro de 2014 

03 Homologação das inscrições 18 de setembro de 2014 

04 Submissão de recursos de candidatos com inscrição indeferida 19 de setembro de 2014 

05 Resposta aos recursos de indeferimento 20 de setembro de 2014 

06 Seleção – 1ª etapa: Atividade Coletiva 23 de setembro de 2014 

07 Seleção – 2ª e 3ª etapa: Entrega do Plano de Trabalho e do 

Curriculum Vitae  

Até o dia 26 de setembro de 2014 

08 Divulgação do Resultado Parcial 06 de outubro de 2014 

09 Interposição de recursos ao Resultado 07 e 08 de outubro de 2014 

10 Divulgação do Resultado Final 09 de outubro 

11 Entrega dos documentos para cadastro no sistema da Capes 10 e 11 de outubro de 2014 

*Os recursos deverão ser enviados para o e-mail pibid.ci@unilab.edu.br 

 

Desta forma, ficam também alterados os seguintes itens do Edital 19/2014. Onde lê-se: 

 

9.1.1. Primeira etapa: participação em atividade coletiva (palestra e debate) sobre o Pibid/Unilab, a ser 

realizada na sala 10 do Campus dos Palmares, no dia 18 de setembro de 2014 às 16 horas. A 

participação é obrigatória e de caráter eliminatório. 

 

9.1.2. Segunda etapa: análise do Plano de Trabalho conforme roteiro base (Anexo 02). O referido Plano 

deverá ser entregue em duas vias impressas até o dia 24 de setembro, no horário de 10h às 12h e 

14h  às 16 h, na Secretaria do ICEN no Campus dos Palmares da Unilab. A entrega do Plano de 

Trabalho é obrigatória e de caráter eliminatório. 

 

9.1.3. Terceira etapa: análise do Curriculum Vitae comprovado (em uma via), com atividades 

desenvolvidas nos últimos cinco anos, a ser entregue até o dia 24 de setembro, no horário de 10h às 

12h e 14h  às 16 h, na Secretaria do ICEN no Campus dos Palmares da Unilab. A pontuação do 

currículo tem caráter classificatório. 

 

mailto:pibid.ci@unilab.edu.br


 

 

 

Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - UNILAB 

Pró-Reitoria de Graduação 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES/Unilab 

Pró-Reitoria de Graduação da Unilab – Campus da Liberdade, Avenida da Abolição, 3 – Centro. CEP: 62.790-000 – Redenção – CE - Brasil. Tel: 
+55 (85) 3332.1388.E-mail: pibid.ci@unilab.edu.br, prograd@unilab.edu.br 

 

Leia-se: 

 

9.1.4. Primeira etapa: participação em atividade coletiva (palestra e debate) sobre o Pibid/Unilab, a ser 

realizada na sala 10 do Campus dos Palmares, no dia 23 de setembro de 2014 às 16 horas. A 

participação é obrigatória e de caráter eliminatório. 

 

9.1.5. Segunda etapa: análise do Plano de Trabalho conforme roteiro base (Anexo 02). O referido Plano 

deverá ser entregue em duas vias impressas até o dia 26 de setembro, no horário de 10h às 12h e 

14h  às 16 h, na Secretaria do ICEN no Campus dos Palmares da Unilab. A entrega do Plano de 

Trabalho é obrigatória e de caráter eliminatório. 

 

9.1.6. Terceira etapa: análise do Curriculum Vitae comprovado (em uma via), com atividades 

desenvolvidas nos últimos cinco anos, a ser entregue até o dia 26 de setembro, no horário de 10h às 

12h e 14h  às 16 h, na Secretaria do ICEN no Campus dos Palmares da Unilab. A pontuação do 

currículo tem caráter classificatório. 

 

 

 

Redenção-CE, 15 de setembro de 2014. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Ana Paula Sthel Caiado  

Coordenadora Institucional do Pibid/Capes/Unilab  
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