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Enfim, PIBID e PIBID diversidade ficam! 

  
Fortaleza, 17 de janeiro de 2018. 

 

Em 17 de janeiro de 2018, o Forpibid esteve reunido com o Diretor de Educação Básica -                 

DEB/Capes, Sr. Carlos Lenuzza e a equipe do PIBID na Capes. Essa reunião fecha o ciclo das                 

conquistas da nossa mobilização de 2017, após as audiências públicas e o encontro com o Ministro                

da Educação, em dezembro. O momento também foi marcada pela consolidação do diálogo entre              

a DEB e o FORPIBID, uma importante conquista. 

A reunião foi iniciada pelo Sr. Lenuzza que expôs sobre a Política de Formação de               

Professores em âmbito nacional. Apresentou o Programa Residência Pedagógica - RP como um             

programa experimental de normatização dos estágios enquanto espaço de prática profissional.           

Será desenvolvido concomitantemente ao PIBID e ao PIBID Diversidade, tendo cada programa as             

suas especificidades. 

 De acordo com a proposta da CAPES, o PIBID e o PIBID Diversidade continuarão com foco                

na iniciação à docência, porém com ajustes, antecedendo o ingresso do acadêmico no Residência              

Pedagógica. Desta forma, o PIBID e PIBID Diversidade induzem a iniciação à docência por meio da                

Prática como Componente Curricular, com a vivência no ambiente escolar, enquanto que o RP              

vincula-se ao Estágio Curricular Supervisionado durante o percurso formativo do licenciando.           

Todos os bolsistas serão preservados (coordenadores, supervisores, licenciandos), sendo incluído          

um profissional da rede que fará o acompanhamento dos programas nas escolas. A proposta              

apresentada indica 12 meses de bolsa para licenciando do Pibid e 18 meses de bolsa para o RP,                  

totalizando 30 meses. 

Durante a reunião, o Diretor da Educação Básica apresentou cronograma relacionado aos            

dois Programas PIBID e Residência Pedagógica (Fig.1). Outro ponto levantado pela equipe da             

Capes foi em relação ao preenchimento da Plataforma Freire, por todos os professores das              

universidades e da educação básica, atuantes em programas de formação de professores, mas             

sobre isso ainda enviarão esclarecimentos, pois a plataforma encontra-se em adequações.           

Ademais, o Diretor apresentou informações acerca do programa Residência Pedagógica que           

podem ser conferidas em: 

DIRETORIA ForPIBID – forpibid@gmail.com 

mailto:forpibid@gmail.com
mailto:forpibid@gmail.com
mailto:forpibid@gmail.com


 
 
 
 
 
 

 

http://www.capes.gov.br/images/seminarios/residencia-pedagogica/26122017-01-Carlos-Lenuzza

-Residencia-pedagogica.pdf  

 

Fig.1 - proposta de cronograma apresentado para os editais do RP e PIBID. Fonte: DEB/CAPES. 

Ainda por ocasião do encontro, o Forpibid protocolou e apresentou ao diretor da DEB novo               

pedido de prorrogação da vigência dos projetos institucionais aprovados nos editais 061 e             

066/2013, respectivamente, PIBID e PIBID Diversidade. O prazo solicitado considera o tempo            

necessário entre o lançamento do próximo edital e início de suas atividades, previsto para agosto               

de 2018, proporcionando continuidade dos programas. Argumentamos: i) prejuízo irreversível na           

ruptura com o trabalho com as escolas e ii) o impacto nos cursos de licenciaturas, tanto no                 

trabalho nas escolas como na concessão de bolsas, numa conjuntura tão desfavorável quanto ao              

financiamento das universidades e crise política e econômica, podendo corroborar com a evasão             

dos cursos. Nosso argumento ganhou força, já que Sr. Lenuzza afirmou, em sua apresentação              

inicial, que a Capes utilizará o máximo do orçamento da DEB nos dois programas, com um                

pequeno custeio, logo o problema não é orçamentário. Seu objetivo é garantir a maior execução               

possível em 2018 com os programas para garantir um orçamento maior para 2019. Frente a               

reivindicação, o diretor reafirmou que a posição do MEC era por um novo edital e cronograma que                 

prevê a interrupção do Pibid no 1º semestre, por outro lado mostrou-se aberto e se propôs levar a                  

nova demanda ao Ministro da Educação e em breve apresentar uma resposta oficial. Convém              
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destacar que os pedidos anteriores já receberam resposta padrão negando, devemos aguardar o             

posicionamento para o ofício atual.  

A grata surpresa foi o convite do diretor da DEB ao FORPIBID para participar de fórum                

mensal, estabelecer um canal permanente de representatividade e discutir uma pauta de            

interesse mútuo, sendo garantido o financiamento para três representantes, ficando aberta a            

participação de outros membros do FORPIBID. Nesse sentido, já ficou pré-agendada reunião em             

fevereiro, onde buscaremos discutir mais sobre os editais dos dois programas e o relatório da               

Comissão de Avaliação (portaria nº 40/2017-CAPES), realizada entre março-julho de 2017 e ainda             

não publicado. 

 Começamos muito bem o ano, com novas perspectivas e desafios. Vejam como a             

mobilização mudou o cenário do PIBID e PIBID Diversidade de outubro para cá. Poucos              

acreditavam, apesar de muitos desejarem, na continuidade dos Programas em seu desenho            

original e conseguimos! Há muito ainda a discutir, mas se a proposta do RP apresentada na                

reunião efetivamente se materializar no edital, este programa abarcará parte do trabalho já             

realizado com algumas novas inserções. Temos a certeza que a nossa organização foi fundamental              

nessa conquista e ter autonomia financeira para as ações da mobilização foi decisivo nesse              

processo.  

Assim, conclamamos a todos que façam a sua contribuição ao nosso fundo de mobilização,              

tanto àqueles que já fizeram, como àqueles que ainda não o fizeram. Os dados bancários para                

depósito são os seguintes:  

Cristiane Antonia Hauschild - CPF: 759.560.800-78  

Banco do Brasil - Agência: 0430-8  

Conta POUPANÇA - Variação: 51  

Conta: 22.763-3 

 

Saudações Pibidianas!  
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