
 
 

INFORME 06-2017 
HORA DE RECOMPOR FRENTES DE MOBILIZAÇÃO! 

 
                                                            Fortaleza, 11 de outubro de 2017. 

 
Pibidianos, a nossa presença em Brasília foi fundamental para organização da nossa             

luta. Várias reuniões de trabalho com Capes, parlamentares e entidades mostraram a importância             

da mobilização em outubro para a existência e continuidade do PIBID e PIBID Diversidade.  

● CAPES. Conseguimos reunião com a equipe técnica da Capes em 02/10/2017, onde foi             
confirmada pela equipe a continuidade do PIBID, com o mesmo modelo. Porém            
apresentou-se forte possibilidade de sua interrupção, devido a necessidade da análise de            
prestação de contas de cada IES pela Capes, antes de nova concessão de auxílio financeiro               
da Agência à IES, já que a Controladoria Geral da União (CGU) está exigindo esse               
procedimento. Além disso, foi informado como condição para lançamento de edital a            
aprovação do orçamento da união para 2018. Na ocasião também foi mencionada pela             
equipe a importância do cuidado com a prestação de contas corresponder às ações previstas              
no PTA. 

● Congresso. Visita a vários gabinetes de deputados e senadores pedindo apoio à            
continuidade do PIBID e PIBID Diversidade sem cortes e sem interrupção. O Projeto de Lei de                
Orçamento de 2018, PLOA/2018, indica o corte de cerca de 44% do orçamento da Capes nas                
rubricas de programas da educação básica. Para dar visibilidade política ao PIBID no             
Congresso Nacional, solicitamos a organização de audiências públicas na Câmara de           
Deputados e Senado em defesa do programa. Para tanto, contamos com apoio dos             
parlamentares para encaminhamentos necessários. Os gabinetes da senadora Fátima         
Bezerra PT/RN, dos deputados Chico Lopes PC do B/CE e Maria do Rosário PT/RS estão               
tomando as providências. Provavelmente, as audiências (Senado e Câmara) serão em           
novembro. Em visita ao gabinete do senador Davi Alcolumbre DEM/AP, relator da área de              
educação PLOA/2018, o FORPIBID apresentou a assessores as preocupações quanto aos           
cortes na área da educação, em especial, à Capes, nos programas da educação básica. 

● Colégio dos Pró-Reitores de Graduação das Universidades Federais        
COGRAD/ANDIFES. FORPIBID participou como convidado da reunião do colegiado, em          
03/10/2017, que discutiu as licenciaturas e teve a participação do diretor da DEB/CAPES,             
Marcelo Câmara. Nessa oportunidade, o diretor da Capes, deu informes sobre PROGRAMA            
DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA          
(PROFIC), antigo PARFOR, que, segundo ele, teve mudanças, tornando-se um programa de            
formação inicial, segunda licenciatura e complementação pedagógica e especialização.         
Alguns cursos já foram definidos para atendimento como educação infantil, alfabetização,           
língua portuguesa e matemática para o ensino fundamental. O financiamento será gerenciado            
pela IES. O mapeamento das demandas se dará pela Plataforma Freire e as turmas              
organizadas a partir daí. Sobre o PIBID, Marcelo reafirmou as informações já passadas             
pela equipe técnica da Capes, ou seja, continuará o modelo, mas com chances de              
interrupção do programa para a análise da prestação de contas das IES pela Capes. No               
dia 04/10, o FORPIBID também acompanhou o COGRAD em reunião com o Conselheiro Luiz              
Roberto Liza Curi, do Conselho Nacional de Educação (CNE), que tratou basicamente da             
questão da licenciatura em Letras. Na discussão, o conselheiro informou que o CNE ainda              
não venceu a pauta Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino fundamental e que              
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no dia 05/10 teria uma reunião de trabalho com Maria Helena Guimarães Castro e Maria Inês                
Fini sobre a base comum para formação de professores. Muitas questões ficaram em aberto,              
pois o próprio conselheiro vê com preocupação e dificuldade a indefinição do próprio governo              
sobre algumas questões. 

O balanço da semana é positivo com a retomada do trabalho junto aos             

parlamentares, Capes e entidades em defesa do Pibid e que há chances de reverter a atual                

situação do programa, com muita mobilização. Já é outubro e o edital não saiu, fato que                

dificulta muito a continuidade do Pibid sem interrupção em 2018. Portanto, nossa luta deve              

ser PIBID e PIBID Diversidade em 2018 sem cortes e sem interrupção. Nesse sentido,              

viabilizar a prorrogação do atual edital do programa seja hoje a melhor saída. O COGRAD               

irá se manifestar nessa direção junto a Capes. 

O caminho será a retomada da luta, em conjunto com entidades e parlamentares que já               

nos apoiaram, visando ampliar esse apoio em defesa não só do PIBID e PIBID Diversidade, mas                

da educação e ciência desse país. Nessa direção, o FORPIBID aceitou o convite de integrar a                

mobilização do dia 25 de outubro, dia "C" da Ciência, com atividades de rua em todo país, sendo                  

o próprio Pibid exemplo concreto da contribuição da pesquisa à sociedade. Temos de fazer              

pressão no governo e Capes em defesa do Pibid. Encaminhamentos aprovados na reunião do              

Diretório Nacional, em 07/10/2017: 

● Eixo da luta: Pibid sem cortes e sem interrupção; 
● Participação no dia "C" da Ciência, organizado pela ANDIFES, em 25 de outubro, com              

atividades de rua, mostrando o trabalho do PIBID; 
● Reuniões com deputados federais e senadores em cada estado pedindo apoio ao PIBID, com              

manifestações junto ao governo e Capes; 
● Audiências públicas no Congresso Nacional, nas assembleias legislativas dos estados e           

Câmaras Municipais em defesa do PIBID, da ciência e da educação pública; 
● Carta aberta para deputados e entidades; 
● Manifestações das IES junto a Capes solicitando prorrogação do atual edital; 
● Manifestações das escolas parceiras em defesa do PIBID; 
● Mensagens, por email, para ministro da educação, deputados e senadores de todos os             

pibidianos pela continuidade do Pibid; 
● Abaixo-assinado a ser entregue ao ministro na audiência pública no congresso; 
● Envio de Documento para SECADI questionando sobre o Pibid Diversidade; 
● Reunião geral com os Coordenadores Institucionais, dia 11/10 - 16h. 

 

#pibidsemcorteeseminterrupção  

DIRETORIA ForPIBID – forpibid@gmail.com 
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