
INSTRUÇÃO NORMATIVA PIBID UFBA Nº05 de 21 de novembro de 2017

Institui Norma complementar para
solicitação de prorrogação da bolsa pelos
coordenadores de área do Pibid UFBA.

A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PIBID (CAP), no uso de suas

atribuições e considerando o disposto no Regimento Interno do Pibid, na Portaria Nº

096/2013 da CAPES e no Decreto Presidencial Nº 5.992/2006, estabelece as seguintes

normas complementares:

Art. 1º. As modalidades e duração das bolsas Pibid são definidas pela agência de fomento,
sendo que a prorrogação do tempo concedido para os bolsistas será objeto de avaliação da
CAP, segundo procedimentos e critérios estabelecidos por esta norma complementar.

Art. 2º. A manutenção da bolsa estará condicionada ao cumprimento das normas do Pibid,
observadas no processo de avaliação contínua dos bolsistas, sendo que o cancelamento da
bolsa poderá ocorrer a qualquer momento, conforme disposto no Regulamento Interno do
Programa

Art. 3º. A prorrogação deverá ser requerida pelo coordenador de área que completar 48
(quarenta e oito) meses.

§ 1º. A solicitação de prorrogação deverá ser de até 48 (quarenta e oito) meses;

§ 2º. A ausência de solicitação de prorrogação caracterizará a falta de interesse em
continuar no Programa e implicará na substituição da bolsista.

Art. 4º. Quanto aos procedimentos de solicitação e julgamento da prorrogação:

I - A solicitação de prorrogação deverá ser feita no último mês do semestre letivo em que irá
completar 48 meses, por formulário online disponível no site do Programa;

II - A solicitação deverá incluir documento de anuência da congregação da unidade, tendo
ouvido o colegiado do curso de licenciatura relacionado ao subprojeto;

III - A solicitação de prorrogação será encaminhada para a CAP, que irá decidir sobre o
tempo de prorrogação aprovado, sem ultrapassar o limite definido nas normas do Programa;

Art. 5º. A análise do pedido de prorrogação da bolsa de coordenador observará:



I - O desempenho do coordenador de área nas atividades realizadas no Programa, de
acordo com os critérios de avaliação estabelecidos pelo Programa, levando em
consideração a frequência na escola, nas reuniões na universidade e em atividades
diversificadas;

II - A atuação profissional exercida com idoneidade e comprometimento com a sua atuação
na universidade;

III - O registro da condição de supervisor do Pibid e das produções realizadas no período de
duração da bolsa na Plataforma Lattes.

Art.8º A análise do pedido de prorrogação da bolsa de coordenação de área será
deliberação da respectiva unidade acadêmica, ouvido o colegiado, sobre rotatividade de
coordenadores no Programa.

Art. 7º. Os casos omissos e excepcionais deverão ser analisados e julgados pela CAP.
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