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Edital nº 14/2020

 
A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de Sergipe 

suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para seleção de estudantes para 
recebimento de bolsas do Programa Residência Pedagógica e cadastro de reserva para atuação 
noPrograma Residência Pedagógica (RP),ematendimento à Portaria Capes nº 259/2019, dos 
cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática, Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa, Língua Espanhola, História, Geografia, Pedagogia, Física, Química e Filosofia, dos 
campi de Itabaiana e São Cristóvão e do Centro de Educação Superior a Distância 
(CESAD/UAB) nos termos do presente Edital, em atendimento ao Edital nº 0
 
PONTO 9.2 
 
Onde se lê: Ter cursado o mínimo de 50% dos créditos da matriz curricular do cur
está vinculado(a) ou estar regularmente matriculado a partir do 5º período curricular desse 
curso; 
Leia-se: Ter cursado o mínimo de 50% dos créditos da matriz curricular do curso ao qual está 
vinculado(a) ou estar regularmente matriculado a partir do 5º período curricular desse curso;
Parágrafo único:O aluno que estava matriculado no 4º período curricular do cu
concluiu todas as disciplinas no qual se matriculou 
sua inscrição ao RP. 
 
PONTO 24 
 
Onde se lê: O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabelaabaixo:

 
Etapas 

Publicação do edital  
Inscrição dos candidatos  
Entrevistas 
Divulgação do resultado parcial
Prazo recursal 
Divulgação do resultado final  
 
 
 
 

 

EDITAL n° 14/2020 

SERVIÇO PÚBLICO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA RESIDENTE DO PROGRAMA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (RP)

Edital nº 14/2020/PROGRAD - RETIFICAÇÃO nº 01

de Graduação da Universidade Federal de Sergipe 
suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para seleção de estudantes para 
recebimento de bolsas do Programa Residência Pedagógica e cadastro de reserva para atuação 

a Residência Pedagógica (RP),ematendimento à Portaria Capes nº 259/2019, dos 
cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática, Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa, Língua Espanhola, História, Geografia, Pedagogia, Física, Química e Filosofia, dos 

de Itabaiana e São Cristóvão e do Centro de Educação Superior a Distância 
(CESAD/UAB) nos termos do presente Edital, em atendimento ao Edital nº 0

: Ter cursado o mínimo de 50% dos créditos da matriz curricular do cur
está vinculado(a) ou estar regularmente matriculado a partir do 5º período curricular desse 

Ter cursado o mínimo de 50% dos créditos da matriz curricular do curso ao qual está 
vinculado(a) ou estar regularmente matriculado a partir do 5º período curricular desse curso;

estava matriculado no 4º período curricular do cu
concluiu todas as disciplinas no qual se matriculou no citado semestre letivo

O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabelaabaixo:

Data 
19 de junho de 2020 
22 de junho a 07 de julho de 2020 
09 a 14 de julho de 2020 

Divulgação do resultado parcial 17 de julho de 2020 (no site www.prograd.ufs.br
20 a 21 de julho de 2020 

 24 de julho de 2020 (no sitewww.prograd.ufs.br

 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTA RESIDENTE DO PROGRAMA 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (RP) 

nº 01 

de Graduação da Universidade Federal de Sergipe – UFS , no uso de 
suas atribuições, torna pública a abertura de inscrições para seleção de estudantes para 
recebimento de bolsas do Programa Residência Pedagógica e cadastro de reserva para atuação 

a Residência Pedagógica (RP),ematendimento à Portaria Capes nº 259/2019, dos 
cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática, Língua Portuguesa, Língua 
Inglesa, Língua Espanhola, História, Geografia, Pedagogia, Física, Química e Filosofia, dos 

de Itabaiana e São Cristóvão e do Centro de Educação Superior a Distância 
(CESAD/UAB) nos termos do presente Edital, em atendimento ao Edital nº 01/2020/CAPES. 

: Ter cursado o mínimo de 50% dos créditos da matriz curricular do curso ao qual 
está vinculado(a) ou estar regularmente matriculado a partir do 5º período curricular desse 

Ter cursado o mínimo de 50% dos créditos da matriz curricular do curso ao qual está 
vinculado(a) ou estar regularmente matriculado a partir do 5º período curricular desse curso; 

estava matriculado no 4º período curricular do curso em 2019.2 e 
no citado semestre letivopode submeter 

O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabelaabaixo: 

www.prograd.ufs.br) 

www.prograd.ufs.br) 
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Leia-se: O cronograma do presente 

 
Etapas 

Publicação do edital  
Inscrição dos candidatos  
Entrevistas 
Divulgação do resultado parcial
Prazo recursal 
Divulgação do resultado final  
 

 

EDITAL n° 14/2020 

SERVIÇO PÚBLICO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

REITORIA DE GRADUAÇÃO – PROGRAD 
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

O cronograma do presente Edital se dá na forma da tabelaabaixo: 

Data 
19 de junho de 2020 
22 de junho a 07 de julho de 2020 
09 a 16 de julho de 2020 

Divulgação do resultado parcial 20 de julho de 2020 (no site www.prograd.ufs.br
21 de julho de 2020 

 24 de julho de 2020 (no sitewww.prograd.ufs.br

 

www.prograd.ufs.br) 

www.prograd.ufs.br) 


