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Fortaleza, 03 de julho de 2017.

O cenário político nacional e todas suas incertezas, as conclusões da comissão de avaliação do PIBID e
as indefinições das reformas educacionais que implicam mudanças nos processos de formação de
professores, a exemplo da apresentação do documento de referência da Base Nacional Comum
Curricular, motivaram o FORPIBID a propor prorrogação da vigência do Projetos Institucionais
aprovados nos Editais 61 e 66 de 2013, através de ofício enviado à CAPES.
No dia 29 de junho, no Prédio da CAPES, o FORPIBID foi recebido pela DEB para discussão sobre os
termos do documento enviado, e em síntese apresentamos:
1)

PRORROGAÇÃO – o Diretor da DEB, Prof. Marcelo Santos, afirmou que não há cenário de

instabilidade para justificar a prorrogação, nem mesmo em relação às mudanças na organização da
etapa final do educação básica. Confirmou lançamento de novo edital no segundo semestre de 2017 e
apresentou necessidade de ajustes na Portaria 096/2013;
2)

AVALIAÇÃO – os trabalhos da comissão que avalia o programa PIBID terão conclusão no mês

de julho, cujos resultados subsidiarão as reformulações da portaria e balizarão o novo edital;
3)

CONTINUIDADE – frente aos argumentos da instabilidade política apresentadas pelo

FORPIBID, o Diretor asseverou que o Programa está garantido em sua totalidade de bolsas e seu
modelo pedagógico. Assegurou que haverá manutenção no número de bolsas (72 mil bolsistas), com
possibilidade de crescimento sustentável do programa;
4)

DIVERSIDADE – questionada a ausência do PIBID Diversidade no processo de avaliação em

curso, a DEB solicitou sugestão de modelo de avaliação e documento que evidencie a peculiaridade e
especificidade do Programa. O grupo de CI do PIBID Diversidade organizados está elaborando o
documento;
5)

REFORMULAÇÕES – ao solicitar assento nas discussões da nova portaria e editais, a DEB

solicitou contribuições para as adequações, a partir de nossas vivências, elaborando sugestão de
indicadores de monitoramento e avaliação. O FORPIBID iniciará processo de discussão e proposição à
ser direcionado à DEB/CAPES, inicialmente com os representantes regionais e em seguida com ampla
socialização;
6) INSTITUCIONALIZAÇÃO – Entre os pontos mais destacados pela Capes na reunião está a
institucionalização

da formação de professores como uma política interna de cada IES, visando a

articulação das licenciaturas com diferentes programas e projetos em vigência na instituição. Essa
proposta já havia sido apresentada em outros momentos pela Capes e retorna, nesse momento, via o
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Grupo de Trabalho (PORTARIA CAPES Nº 40, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017), que visa
institucionalizar o fomento da Capes à formação de professores nas IES, sendo composto por
representantes da ABRUC,ABRUEM, ANDIFES, CONIF, SESU/MEC

e Capes. Esse deve ser,

provavelmente, novo elemento a compor a nova portaria referente ao Pibid, portanto, alvo de atenção
especial por parte dos coordenadores institucionais.
O FORPIBID esteve ainda no MEC,especificamente, com a Coordenação de Formação de Profissionais
da Educação, buscando conhecer as políticas e ações lá previstas. Foi apresentado a 10ª versão do
Prêmio Professores do Brasil, iniciativa que o FORPIBID apoia e convoca todos os supervisores a
participar, como forma de socializar os trabalhos feitos em parceira com o PIBID. Percebe-se que este
seja espaço de revelação dos feitos e buscar a premiação trará duplo reconhecimento, ao professor e
ao

programa.

Para

tomar

conhecimento

dos

termos

da

premiação,

acessem

http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/
Na avaliação dos representantes do FORPIBID, concluiu-se que a DEB acenou com a manutenção do
PIBID e PIBID Diversidade, embora a CAPES não tenha considerado pertinente a proposta de
prorrogação dos editais vigentes.
O FORPIBID considera que a conjuntura nacional, política e econômica, requer atenção e mobilização.
Independente das intenções, nenhuma garantia hoje é uma garantia. Avaliamos também que é tempo
de engajamento, para discussão das questões postas e solicitadas, produzindo reflexões colaborativas.
Em breve, haverá convocação para discussões coletivas via web conferências.
estejam próximos!

Saudações Pibidiana!

Diretoria do ForPIBID.
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Fiquem atentos,

