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Atividades em Brasília- março de 2017
Fortaleza, 27 de março de 2017.
A diretoria do ForPIBID iniciou sua gestão solicitando audiência com a CAPES, com objetivo de
retomar o diálogo e tratar das perspectivas para os Programas PIBID e PIBID Diversidade. O pedido foi
atendido a partir da nomeação do novo diretor da Diretoria de Formação de Professores da Educação
Básica - DEB, professor Marcelo Câmara dos Santos, ocorrendo encontro no dia 14 de março de 2017,
em Brasília. A avaliação inicial é de que temos ambiente para franca reaproximação e restabelecimento
dos diálogos. Na ocasião tratamos de:
1. Comunicação CI - CAPES. Apontamos as dificuldades de comunicação com a Capes, que alegou
volume de trabalho, dada a quantidade de processos de prestação de contas e outras atividades
ordinárias. Por outro lado, a Capes acatou o pedido de realização de webconferências para tratar
de questões da rotina do programa. Houve garantia de cuidado com os e-mails e prontas respostas.
Ressaltaram que muitos questionamentos têm respostas nos manuais disponíveis no site, a
exemplo dos processos de remanejamentos;
2. Custeio. Em breve, receberemos comunicado sobre os repasses de custeio. O valor de custeio
não será substancial como no passado e foi sugerido na reunião pela Capes que parte significativa
do custeio destina-se à realização dos Seminários Institucionais de Avaliação do Pibid;
3. Sistemas. O SAEP está passando por melhorias e serão apresentadas no comunicado oficial, mas
ele já está disponível para atualização;
4. Continuidade. A Capes sinalizou a elaboração de novo edital para 2018. Solicitamos assento nas
discussões sobre esse novo edital e a reformulação da portaria. Pedimos presença também na
comissão de proposição de uma nova política de formação de professores. Já formalizamos esses
pedidos por ofício;
5. Outras questões. Enfatizaram a necessária articulação entre os programas de formação
fomentados pelo MEC e CAPES e a sua execução nas IES, acenando para mudanças futuras, sem
apresentar proposições definidas.
Outra conquista do movimento, e que merece destaque, foi a publicação da portaria nº 39 de 20
de fevereiro de 2017, que nomeia os membros da Comissão de Avaliação do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Dos 5 nomes indicados pelo ForPIBID, 3 compõem a comissão:
Flávia Sueli Fabiani Marcatto, Jaqueline Barbosa da Silva e Maurivan Güntzel Ramos. As reuniões
ocorrerão quinzenalmente, sendo a primeira em 28 de março de 2017.
Os trabalhos no Congresso Nacional foram profícuos, tivemos nos Gabinetes do Deputado
Chico Lopes e da Senadora Fátima Bezerra, discutindo sobre as tramitações dos Projetos de Lei que
tratam do PIBID e PIBID Diversidade. Momentos importantes para analisar os cenários, seus
desdobramentos e planejar nossas ações. Em breve apresentaremos encaminhamentos.
Em suma, clima tranquilo e abertura para escuta. Deixamos nossa disposição em contribuir na
discussão sobre o Programa. Superadas as distâncias, esse é o nosso sentimento e o sentido do
trabalho, sem, contudo, perder de vista toda conjuntura que nos cerca.
Por ora, desejar bons trabalhos à Comissão de Avaliação na certeza de explicitar o trabalho
transformador, realizado por todos, na formação inicial de Professores do Brasil!
Saudações Pibidiana!
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