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Fortaleza, 04 de janeiro de 2017.

Iniciamos o ano de 2017 desejando a todas e todos renovação da resistência, da resiliência e da
ação em prol da educação pública, laica, de qualidade para todos e socialmente referenciada,
esperançando por tempos melhores.
É momento de apresentação do novo Diretório do FORPIBID, mas também é ocasião de prestar
nossa profunda gratidão à gestão anterior e seus dirigentes – Profa. Alessandra Assis, Profa. Gicele
Cervi, Profa. Sílvia Contaldo, Profa. Jaqueline Barbosa, Prof. Paulo Rosa e tantos outros - que nos
conduziu ao importante e inovador movimento #ficapibid, garantindo a permanência dessa política
pública e projetando-a para o futuro. Desejamos sucesso frente aos novos desafios e esperamos tê-los
conosco nas lutas que se anunciam.

DIRETÓRIO FORPIBID - 2017-2018

Em dezembro, por ocasião do VI ENALIC/V Seminário Nacional do PIBID e da Assembleia Geral
do FORPIBID, foram eleitos novos representantes do FORPIBID, indicando novos Representantes
Estaduais, Membros do Conselho Consultivo e o Diretório (Diretoria e Coordenadores Regionais), assim
composto:
DIRETORIA
PRESIDENTE
Nilson de Souza Cardoso - Universidade Estadual do Ceará
VICE-PRESIDENTA
Sueli Guadelupe de Lima Mendonça - Universidade Estadual Paulista
SECRETÁRIA
Noemia dos Santos P. Moura - Universidade Federal da Grande Dourados
TESOUREIRA
Cristiane Antonia Hauschild - Centro Universitário UNIVATES
Jaqueline Barbosa - Universidade Federal de Pernambuco
PIBID Diversidade
(Suplente) Mara Rita Duarte de Oliveira - Universidade Federal do Pará
Coordenadores Regionais
Centro Oeste
Coordenador
João Roberto Resende Ferreira - Universidade Estadual de Goiás
Vice-Coordenadora Janete Cardoso dos Santos - Universidade Católica de Brasília
Nordeste
Coordenador
Lucrécio Araújo de Sá Júnior - Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Vice-Coordenador Marciano Lucena - Universidade Federal de Campina Grande
Norte
Coordenador
Tulio de Orleans Gadelha Costa - Universidade Federal do Amazonas
Vice-Coordenador Marcilene de Assis Alves Araújo - Universidade Federal de Rondônia
Sudeste
Coordenadora
Flávia Sueli Fabiane Marcatto - Universidade Federal de Itajubá
Vice-Coordenador Joaquim Fernando Mendes da Silva - Universidade Federal do Rio de Janeiro
Sul
Coordenador
Márcia Marlene Stentzler - Universidade Estadual do Paraná
Vice-Coordenadora Adriana Mendonça Destro - Universidade do Sul de Santa Catarina
DIRETORIA FORPIBID – forpibid@gmail.com

A atual Diretoria do FORPIBID define como ações prioritárias para o próximo biênio i)
retomar/consolidar o diálogo oficial entre o FORPIBID e a CAPES, a Capes e os Coordenadores
Institucionais; ii) promover e aprovar o Projeto de Lei que institucionaliza o PIBID e o PIBID Diversidade
como política de Estado; iii) acompanhar o grupo de trabalho que visa a avaliar o PIBID e PIBID
Diversidade e propor diretrizes para a continuidade e consolidação dos programas no âmbito da
CAPES; iv) promover e participar de debates públicos sobre os avanços e resultados das ações do PIBID
e PIBID Diversidade; v) estreitar o diálogo e a parceira do FORPIBID em todas as instâncias e com todas
as entidades educacionais que deram apoio aos movimentos promovidos em prol do PIBID e PIBID
Diversidade. A essas diretrizes somam-se tantas outras frentes que visam o fortalecimento e a
consolidação do Programa compatíveis com os desejos e interesses atuais dos agentes educacionais estudantes, gestores e professores do Brasil.
O FORPIBID tem como meta mobilizar os segmentos de bolsistas, entidades educacionais,
setores da sociedade brasileira, que defendem a educação pública. Nesse sentido, precisamos divulgar
amplamente em nossas IES e nas esferas estaduais e municipais a CARTA DE CURITIBA e acompanhar a
tramitação do Projeto de Lei nº 5180/2016 como as primeiras ações de 2017. Contamos com a adesão
de todas e todos nessa trajetória de luta, pois acreditamos que #juntosomosmaisfortes.
Esperançosamente,

A Diretoria do FORPIBID
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