
 

 

PIBID NA PRAÇA 
No dia 15 (quinta) de outubro, das 9 às 12h,  ocorrerá uma importante 

mobilização em favor da Educação na Praça Alencastro. Trata-se do “PIBID na 

Praça”, mobilização organizada pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de 

Inicação à Docência) da Universidade Federal de Mato Grosso/UFMT. Nesse momento 

de comemoração do Dia do Professor/a, estudantes dos cursos de licenciatura, professores 

da educação básica e superior se unem para marcar o reconhecimento a esse profissional 

e defender a continuidade do PIBID, bem como a sua ampliação e qualificação, frente ao 

atual cenário de cortes e contingenciamentos promovidos pelo governo federal. 

O PIBID é um Programa de formação de professores do tamanho do país e uma 

conquista da sociedade brasileira. O Programa envolve hoje 90.254 bolsistas de iniciação 

à docência (estudantes da licenciatura), supervisores (professores da educação básica) e 

coordenadores (professores do ensino superior), em 284 instituições de Educação 

Superior, com 313 projetos em 5.898 escolas de Educação, no campo, em terras 

indígenas, nos quilombos, nas pequenas e grandes cidades. Valorizando a docência, 

problematizando diferentes realidades, ampliando o acesso aos conhecimentos 

sistematizados pela humanidade, inovando práticas pedagógicas, o PIBID mostra que 

outra Educação é possível! 

A mobilização desta quinta-feira acontecerá no mesmo dia da Audiência Pública 

na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em Brasília, sobre o papel 

estruturante do PIBID. O “PIBID na Praça” – que ocorrerá também em outras cidades 

pelo Brasil – pretende dar visibilidade a esse importante Programa de formação de 

professores mostrando alguns dos trabalhos desenvolvidos nas escolas públicas, nos 

diversos níveis de ensino. Serão realizadas exposições de recursos didáticos (cadernos, 

maquetes, telas) e de registros fotográficos das atividades em sala de aula, pequenas 

oficinas pedagógicas, apresentações musicais e rodas de discussão sobre o Programa. 

Estão todos/as convidados/das para conhecer o PIBID e se juntar à mobilização 

por uma Educação de qualidade em nosso país. Sejam bem-vindos/das! 

 

FIQUE ATENTO! 

PIBID na Praça 

Dia 15 (quinta) de outubro 

Local: Praça Alencastro (centro de Cuiabá) 

Horário: 9 às 12h 



 

PARA ENTENDER O PIBID    

 

O QUE É O PIBID? 

 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é uma iniciativa para 

o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica 

ligado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 

 

O programa 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. 

 

Os projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas 

desde o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-

pedagógicas sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

 

OBJETIVOS DO PIBID? 

 

 o incentivo à formação de docentes em nível superior para a educação básica, 

valorizando o magistério e elevando a qualidade da formação através da 

integração entre ensino superior e educação básica;  

 a inserção dos licenciandos no cotidiano das escolas da rede pública 

proporcionando-lhes oportunidade de criação e participação em estratégias 

pedagógicas de caráter inovador e interdisciplinar; 

 mobilização dos professores da rede pública de educação básica para atuação 

como co-formadores dos licenciandos;  

 contribuição para a efetiva articulação entre teoria e prática na formação discente 

elevando os processos de formação de licenciandos no ensino superior.  

 

PONTOS FORTES DO PIBID: 

 

 Experimentação e inovação pedagógicas 

 Articulação entre escola e universidade – “viver o chão da escola” 

 Trabalho coletivo 

 Pesquisa que parte da prática e se volta para prática 

 

Para saber mais sobre o PIBID na UFMT visite o site: 

http://www.ufmt.br/ufmt/un/secao/10106/proeg 


