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FORPIBID EM 2017: À LUTA!

Fortaleza, 16 de fevereiro de 2017.

O cenário de desafios para 2017 está posto. Contrarreformas e ataques à avanços
conquistados já marcam o início deste novo ano. Apesar das dificuldades em defesa do PIBID e
PIBID Diversidade em 2016, fomos combativos e organizados na luta desproporcional contra as
imposições do MEC e Capes ao PIBID e saímos vitoriosos. Consequentemente, a formação inicial dos
professores também é vitoriosa.
Obtivemos da atual gestão do MEC/CAPES a compreensão que as medidas que se impunham
à época, trariam desconfigurações dos Programa quando revogaram a portaria nº 046/2016-CAPES.
Recebemos apoio do parlamento, efetivado por Audiências Públicas e pelo projeto de Lei do
Deputado Chico Lopes (PCdoB-CE), que visa a institucionalização do PIBID e PIBID Diversidade como
uma política de Estado. Frentes conquistadas com o apoio de todos, sobretudo financeiro,
garantido presença em Brasília e em várias partes do País; trazendo estudantes para mobilizações
nas Audiências Públicas.
A conjuntura atual impõe muitas preocupações como a Reforma do Ensino Médio, hoje
sancionada pela Presidência da República, com fortes implicações no sistema educacional e
também ao PIBID e PIBID Diversidade. Especificamente, das questões urgentes elencadas pelo
FORPIBID, o diálogo com a CAPES, requerendo esclarecimento sobre a avaliação e o funcionamento
dos Programas em 2017, bem como a previsão de edital para 2018; o acompanhamento do PL
5180/2017-CF e o Projeto de Lei no Senado, nos demandam idas frequentes à Brasília, exigindo do
nosso coletivo presença e atuação propositiva! Somam-se, ainda, ações junto às assembleias
legislativas e câmaras municipais levando ao legislativo as demandas da educação pública.
Nosso desafio é também envolver a nova geração de coordenadores institucionais com o
FORPIBID, fortalecendo o trabalho institucional de cada um e o coletivo expresso no FORPIBID.
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Nossa meta também é a comunicação rápida e diálogo permanente com a nossa base, por isso
temos o facebook, email, canal direto de interlocução.
A maior lição de 2016 foi a força da organização. Nesse sentido, deve ser ela a nossa
estratégia para o trabalho. O FORPIBID, visando avançar, deliberou, na última reunião do Diretório
Nacional, uma ampla campanha de doação, para garantir recursos financeiros para a nossa
mobilização, bem como autonomia do movimento, fatores decisivos na luta em defesa do PIBID. A
proposta aos coordenadores institucionais, de gestão e de área é que façam uma contribuição
semestral de 5 a 10% do valor de sua bolsa ao FORPIBID. Paralelo a isso, a importância da nossa
organização por IES, cidade, estado e região.
As contribuições podem ser realizadas no seguinte domicílio bancário:
Banco do Brasil - 001 / Conta POUPANÇA / Variação: 51 / Agência: 0430-8
Conta: 22763-3 / CPF: 75956080078 /Cristiane Antonia Hauschild

Assim esperamos contar com o apoio de todos e o compromisso de cada dirigente do
FORPIBID com a organização de nossa luta e do nosso coletivo!

Saudações Pibidianas,

A Diretoria do FORPIBID.
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