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Belo Horizonte, 2 de maio de 2022
RESIDÊNCIA PEDAGÓGIGA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA CAPES Nº 82, DE 26 DE ABRIL DE 2022. EDITAL
CAPES Nº 24, DE 28 DE ABRIL DE 2022.
A Residência Pedagógica, instituída pela Portaria CAPES/MEC nº 38, de 28 de fevereiro de 2018, e
regulamentada pela Portaria CAPES/MEC nº 82, de 28 de abril de 2022, é programa voltado para alunos de
licenciaturas.
Nestes quatro anos desde sua instituição, foram publicados três editais, nos anos de 2018, 2020 e 2022. O
Edital de 2022, de nº 24, foi publicado no formato digital no site da CAPES no dia 29 de abril. Sua publicação
no DOU do dia 29, Seção 3, indica, equivocadamente, o nº 23.
Os arts. 1º e 2º da Portaria nº 38, de 2018, indicam sua finalidade e objetivos:
Art.1º Instituir o Programa de Residência Pedagógica com a finalidade de apoiar Instituições de Ensino
Superior (IES) na implementação de projetos inovadores que estimulem a articulação entre teoria e
prática nos cursos de licenciatura, conduzidos em parceria com as redes públicas de educação básica.
Parágrafo único. O público-alvo do Programa são os alunos dos cursos de licenciatura ofertados na
modalidade presencial ou no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), por Instituições
de Ensino Superior (IES) públicas e privadas sem fins lucrativos.
Art. 2º São objetivos do Programa de Residência Pedagógica:
I. Aperfeiçoar a formação dos discentes dos cursos de licenciatura, por meio do desenvolvimento de
projetos que fortaleçam o campo da prática e que conduzam o licenciando a exercitar de forma ativa a
relação entre teoria e prática profissional docente, utilizando coleta de dados e diagnóstico sobre o
ensino e a aprendizagem escolar, entre outras didáticas e metodologias;
II. Induzir a reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, tendo por base a
experiência da residência pedagógica;
III. Fortalecer, ampliar e consolidar a relação entre a IES e a escola, promovendo sinergia entre a
entidade que forma e aquelas que receberão os egressos das licenciaturas, além de estimular o
protagonismo das redes de ensino na formação de professores; e
IV. Promover a adequação dos currículos e das propostas pedagógicas dos cursos de formação inicial
de professores da educação básica às orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

PORTARIA GAB Nº 82, DE 26 DE ABRIL DE 2022
Dispõe sobre o regulamento do Programa Residência Pedagógica – PRP.
EDITAL CAPES Nº 24, DE 28 DE ABRIL DE 2022
Programa Residência Pedagógica - Chamada pública para apresentação de projetos institucionais.
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