
NORMATIVAS PARA COORDENADORES DE ÁREA E PROFESSORES SUPERVISORES DO
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE (PRD) DO COLÉGIO PEDRO II

A  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  e  Pós-Graduação  informa  o  conjunto  de  normativas
estabelecidas junto à CAPES para  a participação de docentes do Colégio Pedro II no
PRD nas funções de Coordenador de Área e Professor Supervisor.  

1)  Os professores do Colégio Pedro II  podem participar do Programa de Residência
Docente como Coordenadores de Área e/ou Professores Supervisores por, no máximo,
quatro anos.

2) A cada dois anos de participação como Coordenador de Área e/ou Supervisor,  o
professor  interessado  em  continuar  no  Programa  precisa  participar  do  processo
seletivo se inscrevendo novamente com a entrega da documentação comprobatória do
currículo.

3)  Serão  selecionados  os  candidatos  que  obtiverem  maior  pontuação  nos  títulos,
levando em conta  experiência  no  magistério  e  produção acadêmica.  O número de
Supervisores  selecionados  dependerá  do  quantitativo  de  Residentes  inscritos  na
área/disciplina e da organização interna do PRD. 

4) Aos professores do CPII com um ano de participação como Coordenadores de Área
e/ou Supervisores  está  garantida  a  permanência por  mais  um ano  na função,  sem
necessidade de novo processo de seleção, desde que, havendo oferta de Residentes
para a área/disciplina/campus, manifestem o interesse (através do envio do Formulário
de Candidatura) em continuar participando e tenham desempenhado suas funções a
contento. 

5)  Os  professores do CPII  interessados em atuar no PRD já  devem ter  cumprido o
estágio  probatório  e  precisam  comprovar  experiência  mínima  de  cinco  anos  na
Educação Básica.

6) Os professores do CPII interessados em atuar no PRD devem cumprir as atribuições,
normas  e  orientações  do  Programa  de  Residência  sem  prejuízo  das  suas
responsabilidades como professor docente do Colégio Pedro II. 



Para candidatar-se à função de Coordenador de Área, o professor deve:

1) possuir título de Doutor ou Mestre em instituição reconhecida pela CAPES;

2) ter trabalhado no PRD por, pelo menos, um ano nas funções de Professor  
Supervisor e/ou Coordenador de Área;

3) ter disponibilidade às sextas-feiras das 14:00h às 17:00h para reuniões de  
Coordenação;

4) comprometer-se com as  atribuições e as responsabilidades da função e da 
organização do Programa que se encontram  em  www.cp2,g12.br/blog/prdcp2.

Para  candidatar-se à função de Professor Supervisor, o professor deve:

1) possuir, no mínimo, título de especialista;

2) ter carga horária mínima de 12h em sala de aula no CPII preferencialmente
distribuídas em 3 dias da semana;

3) ter disponibilidade de tempo, além da sua carga horária no Colégio, para
orientar  os  seus  Residentes  nas  áreas  do  programa  (docência,  setores
administrativos pedagógicos, formação continuada); 

4) comprometer-se com as  atribuições e as responsabilidades da função e da
organização  do  Programa  que  se  encontram   em
www.cp2,g12.br/blog/prdcp2 .

Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PRD. 

Rio de Janeiro,  29  de setembro de 2013
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