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MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS 

1. CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO DE BOLSA 

1.1 As bolsas são concedidas conforme a função a ser  desenvolvida no âmbito dos cursos e programas  
especiais presenciais de primeira e segunda licenciatura ou de formação pedagógica do Plano Nacional de  
Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR).  E somente serão pagas ao beneficiário após  
comprovação, junto à instituição de educação superior (IES), sobre o cumprimento das exigências descritas 
nos incisos I a IV do art. 7o desta Resolução. 
1.2 O beneficiário deverá preencher e assinar o Termo de Compromisso e o Formulário de Cadastramento de  
Bolsista,  Anexos  II  e  III,  e  enviá-los  mediante  ofício  à  Coordenação  Geral  de  Programas  de  Apoio  à 
Formação Docente (CGDOC/DEB/CAPES), conforme orientação a seguir: 
a) o coordenador geral do PARFOR – encaminhar à CGDOC/DEB/CAPES; 
b) o coordenador de curso e o professor-pesquisador – encaminhar ao coordenador geral do PARFOR e este,  
após o devido cadastramento dos docentes no SGB, deverá enviá-los à CGDOC/DEB/CAPES. 

2. ATRIBUIÇÕES DOS BOLSISTAS 

2.1 São atribuições do professor-pesquisador

a) elaborar e entregar ao coordenador geral do PARFOR, no prazo determinado, os conteúdos dos módulos 
desenvolvidos ao longo do cursos especiais presenciais de primeira e segunda licenciatura ou de formação  
pedagógica; 
b)  adequar  conteúdos,  metodologias  e  materiais  didáticos,  bem  como  a  bibliografia  utilizada  para  o  
desenvolvimento  dos  cursos  especiais  presenciais  de  primeira  e  segunda  licenciatura  ou  de  formação  
pedagógica para professores da educação básica; 
c) adequar o material didático nas diversas mídias, disponibilizando-o para o coordenador de curso; 
d) participar ou atuar nas atividades de capacitação desenvolvidas na IES; 
e) participar, quando convocado, de reuniões, seminários ou quaisquer outros tipos de eventos organizados 
pela CAPES relativos ao PARFOR; 
f) desenvolver as atividades docentes da disciplina dos cursos especiais presencial de primeira e segunda 
licenciatura ou de formação pedagógica, mediante o uso de recursos e metodologias previstos no projeto  
acadêmico do curso; 
g) realizar as avaliações dos alunos, mediante o uso dos recursos e metodologias previstos no plano de curso; 
h)  apresentar  ao  coordenador  de  curso,  ao  final  da  disciplina  ofertada,  relatório  do  desempenho  dos 
estudantes e do desenvolvimento da disciplina, ou sempre que solicitado; 
i) participar de grupo de trabalho para o desenvolvimento de metodologia e materiais didáticos específicos  
para os  cursos especiais presencial  de primeira  e  segunda licenciatura ou de formação pedagógica para  
professores da educação básica; 
j) desenvolver, em colaboração com o coordenador de curso, os procedimentos metodológicos de avaliação e 
promoção dos alunos; 
k) desenvolver pesquisa de acompanhamento das atividades de ensino nos cursos especiais presencial de 
primeira e segunda licenciatura ou de formação pedagógica; 
l)  elaborar  relatórios  sobre  as  atividades  de  ensino  no  âmbito  de  suas  atribuições,  para  que  sejam 
encaminhados pelo coordenador geral à CGDOC/DEB/MEC semestralmente ou sempre que solicitados. 


