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EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DE SOLICITAÇÃO DE DISCIPLINA(S) 

NO PROGRAMA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PID/2022 

 
 

A Diretoria e a Coordenação do Núcleo de Pesquisa e Extensão – NUPE da Faculdade de 

Medicina de Barbacena (FAME) informam aos docentes desta Instituição de Ensino que estarão 

abertas na Coordenação Acadêmica do Programa de Iniciação à Docência, no período de 18 de 

outubro a 08 de novembro de 2021, as inscrições para inserção de Disciplina(s) no Programa de 

Iniciação a Docência - PID/2022, para contar com a colaboração de alunos monitores, cujo 

Regulamento encontra-se disponível no site da Faculdade (www.funjob.edu.br).  

 

1º) Requisitos exigidos para participação do Professor no processo seletivo:  

 
a) Pertencer ao quadro de funcionários da “Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada” 

(FUNJOBE) e estar lotado na Faculdade de Medicina de Barbacena. 

b) Solicitar o PID para a(s) Disciplina(s) de sua atuação na FAME, justificando no Projeto 

específico, que deverá ser elaborado e entregue à Coordenação Acadêmica do PID (no ato de 

formalização de sua inscrição para o Programa), o porquê de tal solicitação. 

 

2º) Inscrição 

 
No ato da inscrição, o docente deverá entregar duas vias impressas do respectivo Projeto, 

além do formulário de inscrição preenchido e assinado. Os projetos devem ser elaborados e 

apresentados conforme as normas que constam no Regulamento do PID. 

 

3º) Seleção 
 

 Os Projetos de solicitação de Disciplina no PID serão avaliados por uma Comissão formada 

pela Coordenadora Acadêmica do Programa, Coordenação de curso e um representante do Núcleo de 

Pesquisa e Extensão – NUPE da Faculdade de Medicina de Barbacena. 
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4º) Resultado 

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 22 de novembro de 2021 no quadro 

de avisos do NUPE e site da FAME/FUNJOBE. 

 

5º) Recurso 

 
Do resultado caberá recurso, dirigido à Coordenação Acadêmica do PID, que deverá ser 

entregue em duas vias de igual teor no NUPE ou nesta Coordenação, no dia 01 de dezembro de 

2021. 

 

6º) Resultado definitivo 

 
O resultado definitivo (após análise dos recursos) será divulgado no dia 03 de dezembro, a 

partir das 15h, no site da FAME. Este resultado é final, não cabendo novo recurso.  

 

Barbacena, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
Dr. Marco Aurélio Bernardes de Carvalho  

Diretor FAME/FUNJOBE 
  
 
 
 

_____________________________________ 
Fernanda Batista e Silva 

Coordenadora Acadêmica do PID 
 

 
  


