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EDITAL N. 025/2018 
 

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio 

Coordenadoria de Planejamento

Residência Pedagógica, torna pública a abertura do período de manifestação de 

interesse das Escolas Públicas de Educação Básica pertencentes à 8ª 

Regional de Educação e à Secretaria Municipal de Educação em participar dos 

programas PIBID e Residência Pedagógica 

Esta manifestação de interesse deverá ser formalizada por intermédio de Carta de 

Interesse assinada pela direção da re

Coordenadoria Regional de Educação ou à Secretaria Municipal de Educação, 

dependendo da vinculação de cada escola, por meio eletrônico (digitalizada) até o dia 

06 de Junho de 2018, impreterivelmente

Coordenadoria Regional de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, 

respectivamente: gab08cre@seduc.rs.gov.br

Convém salientar que a manifestação de interesse por partes das escolas é 

requisito obrigatório para que a 8ª Coordenadoria Regional de Educação e a 

Secretaria Municipal de Educação possam realizar o cadastramento das escolas 

interessadas junto à Plataforma FREIRE, até o dia 11 de junho de 2018, conforme 

edital da CAPES. Esclarecemos, todavia, que a manifestação de interesse não 

garante, automaticamente, que os projetos sejam implementados em todas as escolas 

indicadas pelas redes de ensino.

 
 

Coordenador de Planejamento Acadêmico 
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ACADÊMICO

PIBID E PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA
EDITAL N. 025/2018 - PROGRAD 

A Universidade Federal de Santa Maria, por meio da Pró-Reitoria de Graduação 

Coordenadoria de Planejamento Acadêmico e Coordenadorias dos Programas PIBID e 

Residência Pedagógica, torna pública a abertura do período de manifestação de 

interesse das Escolas Públicas de Educação Básica pertencentes à 8ª 

Regional de Educação e à Secretaria Municipal de Educação em participar dos 

programas PIBID e Residência Pedagógica - UFSM. 

Esta manifestação de interesse deverá ser formalizada por intermédio de Carta de 

Interesse assinada pela direção da respectiva unidade escolar e encaminhada à 8ª 

Coordenadoria Regional de Educação ou à Secretaria Municipal de Educação, 

dependendo da vinculação de cada escola, por meio eletrônico (digitalizada) até o dia 

06 de Junho de 2018, impreterivelmente. Seguem os e-mails institucionais da 8ª 

Coordenadoria Regional de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, 

gab08cre@seduc.rs.gov.br ; assessoriasmedsm@gmail.com

Convém salientar que a manifestação de interesse por partes das escolas é 

requisito obrigatório para que a 8ª Coordenadoria Regional de Educação e a 

Secretaria Municipal de Educação possam realizar o cadastramento das escolas 

ssadas junto à Plataforma FREIRE, até o dia 11 de junho de 2018, conforme 

edital da CAPES. Esclarecemos, todavia, que a manifestação de interesse não 

garante, automaticamente, que os projetos sejam implementados em todas as escolas 

ensino. 

Santa Maria, 30 de Maio de 2018.

Martha Bohrer Adaime 
Pró-Reitora de GraduaçãoUFSM 

Jerônimo Siqueira Tybusch 
Coordenador de Planejamento Acadêmico - PROGRAD/UFSM

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO ACADÊMICO 
RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA 

Reitoria de Graduação – 

Acadêmico e Coordenadorias dos Programas PIBID e 

Residência Pedagógica, torna pública a abertura do período de manifestação de 

interesse das Escolas Públicas de Educação Básica pertencentes à 8ª Coordenadoria 

Regional de Educação e à Secretaria Municipal de Educação em participar dos 

Esta manifestação de interesse deverá ser formalizada por intermédio de Carta de 

spectiva unidade escolar e encaminhada à 8ª 

Coordenadoria Regional de Educação ou à Secretaria Municipal de Educação, 

dependendo da vinculação de cada escola, por meio eletrônico (digitalizada) até o dia 

mails institucionais da 8ª 

Coordenadoria Regional de Educação e da Secretaria Municipal de Educação, 

soriasmedsm@gmail.com . 

Convém salientar que a manifestação de interesse por partes das escolas é 

requisito obrigatório para que a 8ª Coordenadoria Regional de Educação e a 

Secretaria Municipal de Educação possam realizar o cadastramento das escolas 

ssadas junto à Plataforma FREIRE, até o dia 11 de junho de 2018, conforme 

edital da CAPES. Esclarecemos, todavia, que a manifestação de interesse não 

garante, automaticamente, que os projetos sejam implementados em todas as escolas 

Santa Maria, 30 de Maio de 2018. 
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