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Prezado(a) Candidato(a), 

O Processo Seletivo de Bolsas para participação do Programa PIBID UEPA apresenta 

transparência exemplar e dentre outros objetivos visa selecionar acadêmicos e professores da 

rede pública comprometidos com o desenvolvimento educacional do Estado do Pará e 

melhoria das condições pedagógicas da Escolas parceiras e construção de novos 

entendimentos e saberes científicos na Universidade do Estado do Pará. O perfil do programa 

é o de alguém engajado em trabalhos sociais, educacionais e de pesquisa sobre a prática 

acadêmica e escolar, estando estes princípios acima de quaisquer ganhos materiais. 

Sob este entendimento, o(a) candidato(a) que desejar interpor recurso ao Resultado 

Preliminar da Seleção deverá fazê-lo seguindo os seguintes passos e orientações: 

1) Encaminhe solicitação de recurso sob o título “Recurso PIBID” ao e-mail pibid@uepa.br, 

único canal disponibilizado para este fim; 

2) O prazo de recurso é de até 48h após divulgação do resultado preliminar no site da 

UEPA, previsto para as 18h do dia 10 de agosto de 2018, encerrando, deste modo, às 18h 

de 12 de agosto de 2018; 

3) No texto do recurso deverão constar: Nome completo do candidato, Nome do Subprojeto; 

e Detalhamento do Item e/ou fato a que deseja tecer argumento de recurso; 

4) A UEPA não se responsabiliza por problemas no encaminhamento dos recursos por 

motivo de vírus no documento enviado, extravio de mensagem ou qualquer outro fator de 

ordem técnica por parte do candidato; 

5) Os recursos serão analisados pela Coordenação Institucional do PIBID UEPA e emitidos 

pareceres em até 24h após o pedido de recurso; 

6) Somente serão analisados os recursos interpostos no prazo e dentro do indicado nas 

orientações aqui constantes. 

09 de agosto de 2018. 
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