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Informe PIBID 020/2015
Salvador, 13 de Julho de 2015

Prezados (as) Coordenadores (as),

Como deve ser do conhecimento de todos, estamos vivendo um contexto de contingenciamento no
setor educacional que repercutiu em redução dos recursos previstos para a Diretoria de Educação
Básica (DEB) da CAPES, diretoria a qual o PIBID está vinculado. Como um dos primeiros reflexos
dessa redução observamos que o sistema da CAPES para inclusão/alteração de cadastro de
bolsistas, – que habitualmente abre todo dia 1º de cada mês – no mês de Julho, abriu e fechou em
menos de 24horas, ainda no dia 1º, causando grande estranhamento a todos os coordenadores
institucionais da IES de todo o país.

Diante do exposto, somando-se a todos os rumores de cortes no Programa, o Fórum Nacional dos
Coordenadores Institucionais do PIBID (FORPIBID) empreendeu uma série de iniciativas a fim de
defender a manutenção e fortalecimento do Programa (vide Informes do Forpibid n.01, 02 e
03/2015 que seguem em anexo). Como uma primeira conquista do Fórum foi negociada a
reabertura do sistema deste mês e a possibilidade de substituirmos os bolsistas atualmente
cadastrados por novos, já que a primeira informação passada em reunião pela Capes ao Diretório
Nacional do Forpibid foi a de que o sistema não permitiria o cadastro de novos bolsistas, mesmo
que para ocupar o lugar de quem estava sendo desligado (Oficio da Capes n. 68/ DEB/CAPES,
segue anexo). O resultado dessas primeiras ações, portanto, foram bastante positivos, incluindo a
reafirmação de que nenhum bolsista do PIBID que se encontra cadastrado no sistema terá sua bolsa
descontinuada.

Diante do exposto, informamos a todos os coordenadores de área que todas as bolsas que por
ventura estavam ociosas no Sistema SAC no mês de junho, vinculadas aos seus respectivos
Subprojetos, foram excluídas do sistema, não permitindo a inclusão de novos bolsistas. Assim,
aconselhamos a todos os coordenadores de área que, ao solicitar o desligamento de algum bolsista
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que já enviem a documentação do bolsista selecionado para substitui-lo, a fim de evitar que a bolsa
configure-se como ociosa no Sistema.

No contexto geral do Projeto Institucional PIBID UNEB aprovado no Edital da CAPES n.061/2013,
quantitativamente, verificamos a exclusão de 68 bolsas ociosas de Iniciação à Docência, 15 de
Supervisão, 01 (um) de coordenação de área e 01 (um) coordenação de Gestão. Comparativamente
a outras IES do Brasil, o PIBID UNEB apresentava baixa taxa de ociosidade de bolsas, no entanto,
temos que nos manter vigilantes para evitar novos cortes, bem como, mobilizados em defesa da
manutenção do Programa.

Outro aspecto relevante diz respeito aos recursos de custeio do PIBID UNEB. Conforme dito em
comunicações anteriores, só recebemos a primeira metade dos recursos previstos para o ano de
2014, toda a prestação de contas da utilização desta primeira parcela já foi realizada junto ao
SIPREC/Capes atendendo aos prazos determinados pela DEB. Adicionalmente, informamos que
estamos cobrando da Capes o envio dessa segunda parcela, apesar da nossa preocupação com o fato
da CAPES não ter aberto até o momento o sistema para preenchimento do PTA 2015.

Por fim, pedimos que todos organizem dados/produtos significativos com os resultados e
repercussões de seus Subprojetos a fim de que possamos dar consistência aos nossos argumentos na
luta em defesa do Programa. Embora estejamos vivenciando um contexto de greve docente,
solicitamos também especial atenção a leitura dos nossos Informes através do nosso e-mail
institucional, de modo a nos mantermos em contato e atualizados acerca dessa conjuntura.

Atenciosamente,

Profa. Camila de Souza Figueiredo
Coordenadora Institucional PIBID UNEB (Edital Capes n.061/2013)
Port. 1245/2014 – D.O.E. 06/05/2014
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