
RELEASE À IMPRENSA 

MOBILIZAÇÃO PIBID 

 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência) é uma iniciativa da CAPES para o aperfeiçoamento e a valorização da 

formação de professores para a educação básica, que concede bolsas a alunos de 

licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvidos por 

Instituições de Educação Superior (IES), em parceria com escolas de educação básica 

da rede pública de ensino de todo país. 

O Programa incentiva a formação de docentes, valoriza o 

magistério, eleva a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura e promove a integração entre educação superior e educação básica. Além 

disso, é possível inserir os licenciandos no cotidiano escolar, mobilizando seus 

professores como coformadores dos futuros docentes, tornando-os protagonistas nos 

processos de formação inicial para o magistério. 

A CAPES anunciou cortes de pelo menos 50% do número de 

bolsas do PIBID em 2016, sob o pretexto de recuperar “perdas” geradas pelos 

Programas. Isto implica em descontinuidade política, fenômeno que marcou 

historicamente o campo da educação. Na verdade, os cortes podem anular o esforço 

empreendido em regime de colaboração para edificar a política nacional de formação 

de professores, acontecendo assim a perda do investimento feito até aqui e o atraso 

de um projeto de educação que está em marcha, culminando com o adiamento ao 

combate às desigualdades, injustiças e problemas sociais, os quais sem a educação não 

serão jamais vencidos. 

Sendo assim, o FÓRUM NACIONAL DOS COORDENADORES 

INSTITUCIONAIS DO PIBID – FORPIBID, conseguiu a oportunidade de qualificar o 

debate sobre o PIBID no Congresso Nacional, com a realização de uma Audiência 

Pública na Comissão de Educação no Senado, agendada para o dia 24 de fevereiro de 

2016, às 10 horas. O requerimento proposto pela Senadora Fátima Bezerra inclui como 

convidados o Ministro da Educação e o Presidente da CAPES. Nesse sentido, a data 

marcará o Dia Nacional de Mobilização do PIBID, contando com a presença de 

estudantes, bolsistas de iniciação à docência, supervisores e coordenadores na 

realização de atos públicos e outras atividades de mobilização. 

O PIBID FURB, por sua vez, realizará no dia 18 de fevereiro, a 

partir das 17h30, uma mobilização em frente à Biblioteca Universitária, divulgando o 

Programa e coletando assinaturas para um abaixo-assinado nacional. Nesse mesmo 

dia, integrantes do PIBID estarão presentes na Uniasselvi, onde acontecerá uma 



formação dos professores que atuam na jurisdição da 15ª Gerência Regional de 

Educação de Blumenau. No dia 19 de fevereiro, às 19 horas, acontecerá uma Mesa de 

Debates na FURB, que contará com a presença da professora Alessandra de Assis, 

presidente do FORPIBID. No dia 23 de fevereiro, às 15 horas, haverá também uma 

intervenção dos bolsistas na Câmara Municipal de Blumenau, com o objetivo de 

apresentar as reivindicações do PIBID, e mais tarde, às 17h30, será realizada uma Aula 

Pública na escadaria do bloco A da FURB. Acontecerão, ainda, movimentos de 

divulgação do Programa nas comunidades dos municípios de Pomerode e Indaial.  

 

SERVIÇO 

O quê:  

Mobilização Nacional do PIBID e Audiência Pública na Comissão de Educação do 

Senado 

 

Quando:  

De 18 a 24 de fevereiro de 2016 

 

Local:  

Universidade Regional de Blumenau e Senado Federal 

 

Mais informações: 

www.furb.br/proen/pibid ou (47) 3321-0961 


