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RESUMO 

 

 

Neste trabalho será apresentado o funcionamento do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) no âmbito do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e no 

âmbito da UNIR. Em seguida será abordado os efeitos do PIBID nos alunos do Curso de 

Licenciatura em Física do Campus da UNIR de Ji-Paraná. Como resultado das pesquisas 

realizadas neste trabalho observou-se que o PIBID tem influência nas taxas de repetência e de 

sucesso do Curso de Licenciatura em Física do Campus da UNIR de Ji-Paraná. 

 

 

Palavras-chave: PIBID. Ensino Público. Formação acadêmica. 

 

 



 

  



 

ABSTRACT 

 

 

In this paper the operation of the Scholarship Program Initiation to Teaching (PIBID) under 

the Ministry of Education and Culture (MEC) and within UNIR will be presented. Then the 

effects will be addressed in the PIBID students of BSc in Physics Campus of UNIR Ji-Paraná. 

As a result of research conducted in this study it was observed that the PIBID have influence 

on retention rates and the success of the Degree in Physics Campus of UNIR Ji-Paraná. 

 

Keywords: PIBID. Public Education. Academic training. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) é um programa da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), subordinada ao 

MEC (Ministério da Educação e Cultura), que tem como objetivo principal estimular os 

cursos de licenciatura através da distribuição de bolsas de estudo aos seus alunos. Por ser um 

programa institucional, as universidades devem concorrer aos editais do PIBID divulgados 

pelo MEC através de um projeto único, contendo todos os subprojetos dos seus cursos de 

licenciatura que desejam participar do projeto institucional. 

Se observarmos a evolução da educação no Brasil, veremos que o PIBID é uma 

evolução no desenvolvimento da educação superior no Brasil, onde o governo federal, além 

de oferecer cursos de nível superior gratuitos, oferece condições aos alunos das universidades 

de se manterem economicamente durante seus estudos. Isto contrasta com a história da 

educação no Brasil, que até recentemente se limitava, basicamente, a declarações de boas 

intenções, sem resultados ou ações dignas de menção, como será visto no capítulo 2. Por 

outro lado, o fato deste programa visar as licenciaturas, mostra uma preocupação dos órgãos 

públicos com a qualidade da educação superior e, assim, da educação em geral.  

A UNIR e o Departamento de Física do Campus da UNIR de Ji-Paraná participam do 

PIBID desde o primeiro Edital do PIBID aberto pela CAPES, em 2008, beneficiando um 

grande número de alunos do Curso de Licenciatura em Física do Campus da UNIR de Ji-

Paraná. Como o PIBID irá atuar nas escolas públicas, veremos no capítulo 3 as principais 

recomendações feitas pelos PCN para a atuação do subprojeto PIBID de Física nas escolas. Já 

no capítulo 4 veremos a história e funcionamento do PIBID em suas várias instâncias. 

Finalmente, no capítulo 5, apresentaremos os resultados de pesquisas feitas com os 

integrantes do subprojeto PIBID do Curso de Licenciatura em Física do Campus da UNIR de 

Ji-Paraná e, em seguida, analisaremos estes resultados. 
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2 HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

2.1 PERÍODODO IMPÉRIO NA EDUCAÇÃO 

 

 

 Segundo Silva (et al, 2005, p. 1), “a educação no período imperial mantinha uma 

relação capciosa com o trabalho sem o objetivo de qualificação para as atividades de 

produção, uma vez que elas não requeriam preparo administrativo ou operacional.” 

 Silva (et al, 2005, p. 1) enfatiza ainda que a formação das elites rurais (aristocráticas e 

personalistas) servia como fator de distinção entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, 

reforçando a lógica da organização capitalista. 

Segundo Werebe (1994): 

 
Este período histórico foi determinado pelas transformações ocorridas no século 
XVIII desencadeadas a partir da Revolução Francesa (1789) e da Revolução 
Industrial iniciada na Inglaterra, que abriram o caminho para o avanço do 
capitalismo para outros países. No início do século XIX, a hegemonia mundial 
inglesa na área econômica amplia-se com a conquista de novos mercados. A 
França, por outro lado, sob o comando de Napoleão Bonaparte, passava a lutar 
pelo domínio de outros países, inclusive Portugal. Em1808, a família real 
portuguesa transferiu-se para o Brasil, para fugir do ataque francês. A presença da 
corte portuguesa no Brasil, com todo o seu aparato, propiciou o desencadeamento 
de transformações na Colônia. Neste processo, foram abertos os portos brasileiros 
ao comércio exterior acabando com o monopólio português. Para suprir as 
carências oriundas do longo período colonial foram criadas várias instituições de 
ensino superior, “com a finalidade estritamente utilitária, de caráter profissional, 
visando formar os quadros exigidos por essa nova situação.” 

 

Para Nascimento (2006), foram criados diversos cursos de nível superior: na 

Academia Real da Marinha (1808), Academia Real Militar (1810), Academia Médico-

cirúrgica da Bahia (1808) e Academia Médico-cirúrgica do Rio de Janeiro (1809).  

 Ainda Nascimento (2006), em 15 de outubro de1827 a Assembleia Legislativa 

aprovou a primeira lei sobre a instrução pública nacional do Império do Brasil. 

 Parafraseando Nascimento (2006), o fato público que estabeleceu a criação de escolas 

de primeiras letras nas cidades mais populosas mudou a educação, pois o estudo era 

exclusividade para alguns e, assim, somente após esta lei que a educação passou a ser 

oferecida gratuitamente para a população. 
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2.2 PERÍODO DA MONARQUIA NA EDUCAÇÃO 

 

 

 Por meio de Queiroz e Moita (2010, p.6), o “Ensino Médio” surge na história da 

Educação através do Governo Geral de D. João III, onde Tomé de Souza trouxe com ele o 

ilustre Manoel da Nóbrega, o criador do primeiro “Plano de Educação”. 

 Segundo Queiroz e Moita (2010, p. 5), o grupo formado por Jesuítas, chamado de 

“Companhia de Jesus no Brasil”, realizou a catequização dos índios, “os quais foram a base 

de toda a cultura do Brasil colonial, tendo como grande desenvolvimento o progresso do 

sistema educacional que nasceu da união de sonhos através de seu fundador Inácio de Loyola 

e dos esforços aplicados pela Igreja Católica”. 

 Percebe-se que a atuação dos Jesuítas tornou-se praticamente exclusiva, conforme 

relata Queiroz e Mota (2010, p.6), “inicialmente, com o propósito de formar novos padres, 

surgiram às escolas de ordenação, e também a educação passou a alcançar os poucos filhos 

dos colonos e mestiços”. Justamente: 

 
Esse trabalho evoluiu muito e os Jesuítas foram os precursores e mantiveram o 
monopólio na construção de seminários, colégios e internatos no Brasil, onde 
continua a formação de novos padres, que também passam a oferecer cursos para 
os filhos da burguesia: fazendeiros, senhores de engenhos, comerciantes. Nesse 
sistema, a educação era rígida, caracterizada por um professor que sabia tudo – 
dono de um saber inquestionável -, a preocupação era ensinar para uma 
aprendizagem por memorização e os conteúdos, descontextualizados da realidade 
dos alunos, ensinavam português, doutrina cristã, a escola de ler e escrever, música 
instrumental e o canto orfeônico.  

 

 Segundo Piletti (1997), os Jesuítas no período Colonial introduziram uma nova 

concepção de educação, contribuindo com o fortalecimento de estruturas do poder 

hierarquizado e dos privilégios para um pequeno grupo que tinha como papel ajudar a 

perpetuar as desigualdades sociais e de classe. 

 A pedagogia Jesuítica no século XVI, Pierre Mesnard (1978, p. 60-116 apud Luckesi, 

1994, p. 22), diz que são: 

 
[...] normas para a orientação dos estudos escolásticos, seja nas classes inferiores 
ou nas superiores, ainda que definissem com rigor os procedimentos a serem 
levados em conta num ensino eficiente (que tinha por objetivo a construção de 
uma hegemonia católica contra as possibilidades heréticas, especialmente as 
protestantes), tinham uma atenção especial com o ritual das provas e exames. 
Eram solenes essa ocasiões, seja pela constituição das bancas examinadoras e 
procedimentos de exames, seja pela comunicação pública dos resultados, seja pela 
emulação ou pelo vitupério daí decorrente. 
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2.3 PERÍODO DA REPÚBLICA NA EDUCAÇÃO 

 

 

 Parafraseando Piletti (1997), no ano de 1759 os Padres Jesuítas foram expulsos do 

Brasil pelo Marquês de Pombal, pois este temia que os religiosos acabassem por dominar 

completamente parte da colônia portuguesa. Desta forma ele resolveu secularizar as missões 

onde os padres ficariam apenas com o poder espiritual, entregando aos leigos a administração 

das aldeias. Como os Jesuítas não acataram essa determinação, eles foram expulsos. Como a 

Companhia de Jesus teve duração de 2 séculos, ela influenciou a ação pedagógica brasileira se 

tornando a base da educação no Brasil. 

 Segundo Queiroz e Moita (2010), após a expulsão dos Jesuítas, surgiu somente em 

1808 instituições culturais e científicas, de ensino técnico e os primeiros cursos superiores no 

Brasil, correspondente: 
Com a Independência do país, em 1822, ocorreram algumas mudanças 
educacionais, com o compromisso do Império, na Constituição de 1824, de 
assegurar a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos, confirmado logo 
depois pela Lei de 15 de outubro de 1827, que determinou a criação de escolas de 
primeiras letras em todas as cidades, vilas e vilarejos, envolvendo as três instâncias 
do Poder Público. Em 1834 ocorreu a descentralização da educação básica, 
mantida pela República. Após a primeira Guerra Mundial, na década de 1920, o 
Brasil começa a elaborar inúmeras reformas do ensino. O setor educacional 
participa do movimento de renovação, surge a primeira grande geração de 
educadores que lideraram o movimento para a implantação no Brasil das ideias da 
Escola Nova e divulga o Manifesto dos Pioneiros em 1932. 

 

 Surge também, neste período, as primeiras Universidades Brasileiras: Rio de Janeiro 

(1920), Minas Gerais (1927), Porto Alegre (1934) e Universidade de São Paulo (1934). A 

Universidade de São Paulo, que constitui o primeiro projeto consistente de universidade no 

Brasil, daria início a uma trajetória cultural e científica sem precedentes. 

Conforme BRASIL (s.d): 

 
[...] Constituição promulgada após a Revolução de 1930, em 1934, consigna 
avanços significativos na área educacional, incorporando muito do que havia sido 
debatido em anos anteriores. No entanto, em 1937, instaura-se o Estado Novo 
outorgando ao País uma constituição autoritária, registrando-se em decorrência um 
grande retrocesso. Após a queda do Estado novo, em 1945, muitos dos ideais são 
retomados e consubstanciados no Projeto de Lei de Diretrizes Bases da Educação 
Nacional, enviado ao Congresso Nacional em 1948 que, após difícil trajetória, foi 
finalmente aprovado em 1961. 
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 Em 1951 surge, através das mudanças educacionais, a Coordenação do 

Aperfeiçoamento do Pessoal do Ensino Superior (CAPES) e, em 1961, é instalado o Conselho 

Federal de Educação.  

 Em 1969 e 1971 são aprovadas, respectivamente, as Leis 5540/68 e 5692/71, que 

introduziram mudanças significativas na estrutura do ensino superior e dos ensinos de 1⁰ e 2⁰ 

graus. 

 A Constituição de 1988, após o amplo movimento pela redemocratização do País, 

procurou introduzir inovações e compromissos, com destaque para universalização do ensino 

fundamental e erradicação do analfabetismo. 

 O Governo Federal, representado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), 

organiza e financia o sistema federal de ensino e presta assistência técnica e financeira aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de 

ensino e o atendimento prioritário à escolaridade compulsória. 

 A legislação trás para a população fatores importante que influenciam o aprendizado 

do aluno e o desenvolvimento dos conteúdos aos professores para ministrar as aulas. 

Conforme os artigos referente a Lei n⁰ 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

 Segundo Stigar (2009, p. 1), a formação da educação no Brasil implica na estruturação 

do modelo de ensino porque desde o início houve falta de estrutura e investimento nessa área. 

Neste aspecto ocorre uma polarização e até uma divisão tripla, se quisermos englobar 

a escola técnica (anos 70). Mediante a Stigar (2009, p. 1) “ou seja, as posturas mais adotadas 

em nosso país são justamente a pedagogia tradicional (método fonético) e a escola nova 

(construtivismo)”. 

 

 

2.4 LDB 

 

 

A LDB - Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional, aproxima os alunos da família, escola e professores conforme mostram 

os seguintes artigos: 

 
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 
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Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.  
Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 
arte e o saber;  
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; 
IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 
V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 
VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;  
VII - valorização do profissional da educação escolar;  
VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação 
dos sistemas de ensino;  
IX - garantia de padrão de qualidade;  
X - valorização da experiência extraescolar;  
XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.  

 

É dever do Estado, segundo a LDB: 

 
Art. 10º. Os Estados incumbir-se-ão de:  
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus 
sistemas de ensino;  
II - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;  
III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações 
e as dos seus Municípios;  
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os 
cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino;  
V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;  
VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio.  

 

 

2.5 INEP 

 

 

 O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) traz 

informativos sobre o censo escolar, com dados estatístico-educacionais que medem o nível do 

ensino, o rendimento escolar e a desistência dos alunos nos níveis de ensino fundamental e 

médio. Deste modo, o INEP calcula os índices através do IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica) e os disponibiliza a população no seu site 

(http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo). 
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Nos quadros 1, 2 e 3 abaixo estão relacionados, respectivamente, as média da 3ª Série 

do Ensino Médio da rede pública, particular e do Estado de Rondônia no período de 2005 a 

2011. Nestes quadros, os resultados marcados em cinza referem-se ao Ideb que atingiu a meta 

prevista pelo MEC. 

 
Quadro 1: Média do Ideb obtida e planejada da 3ª Série do Ensino Médio da rede pública. 

Ideb Observado 

Estado 2005 2007 2009 2011 

Rondônia 3.0 3.1 3.7 3.3 
Fonte: Saeb e Censo Escolar (2012). 

 
Quadro 2: Média das Metas obtida e planejada da 3ª Série do Ensino Médio da rede pública. 

Metas Projetadas 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3.0 3.1 3.3 3.5 3.9 4.3 4.5 4.8 
Fonte: Saeb e Censo Escolar (2012). 

 

 
Quadro 3: Média do Ideb obtida e planejada da 3ª Série do Ensino Médio da rede privada. 

Ideb Observado 

Estado 2005 2007 2009 2011 

Rondônia 5.0 5.0  5.3 
Fonte: Saeb e Censo Escolar (2012). 

 
Quadro 4: Média das Metas obtida e planejada da 3ª Série do Ensino Médio da rede privada. 

Metas Projetadas 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

5.0 5.1 5.3 5.5 5.8 6.2 6.4 6.6 
Fonte: Saeb e Censo Escolar (2012). 

 

 
Quadro 5: Média obtida e planejada da 3ª Série do Ensino Médio geral. 

Ideb Observado 

Estado 2005 2007 2009 2011 

Rondônia 3.2 3.7 3.7 3.7 
Fonte: Saeb e Censo Escolar (2012). 
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Quadro 6: Média obtida e planejada da 3ª Série do Ensino Médio geral. 
Metas Projetadas 

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

3.2 3.3 3.5 3.8 4.1 4.5 4.8 5.0 
Fonte: Saeb e Censo Escolar (2012). 
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3 A FÍSICA E A EDUCAÇÃO 

 

 

 Segundo MÁXIMO et al (2004, p.11), a palavra física tem origem no termo grego 

physike, que significa “natureza”. Então física é a ciência que estuda a natureza. 

Segundo Ferreira (1986, p. 782): 

 
Física [...] 1 Ciência de conteúdo vasto e fronteiras não muito definidas, que 
investiga as propriedades dos campos, as interações entre os campos de força e os 
meios materiais, as propriedades e a estrutura dos sistemas materiais. 2 Conjunto 
de conhecimentos relativos à física, ou que têm implicações com ela, ministrados 
nas faculdades. [...]. 

 

 De acordo com MÁXIMO (et al, 2004, p. 11), a partir do século XVII a física se 

destacou entre as ciências, salientando seu campo de abrangência com divisões nas 

propriedades semelhantes como: mecânica (fenômenos do movimento dos corpos), calor 

(fenômenos térmicos), movimento ondulatório (propriedades das ondas e sua propagação), 

óptica (fenômenos ópticos), eletricidade (fenômenos elétricos e magnéticos) e física moderna 

(desenvolvimento da física alcançado no século XX). 

Para Martins (2010, p. 25), a física, como todas as ciências, desenvolve-se 

gradualmente ao longo do tempo, passando por crises, avanços, retrocessos, fracasso e 

sucessos e compreendendo as transformações pelas quais a física passa ao longo do tempo. 

Segundo Sklar (1992, p. 6), a filosofia grega clássica influenciou a separação das 

disciplinas, como as disciplinas de biologia, astronomia, física e etc.: 

 
Segundo uma perspectiva mais recente, o papel da filosofia não é o de funcionar 
como fundamento ou extensão das ciências, mas como sua observadora crítica. A 
ideia é a de que as disciplinas científicas particulares usam conceitos e métodos. 
As relações entre os diversos conceitos, embora estejam implícitas no seu uso 
científico, podem não ser explicitamente claras para nós. O papel da filosofia da 
ciência seria assim o de clarificar essas relações conceptuais. Uma vez mais, as 
ciências particulares usam métodos específicos para fazer generalizações, a partir 
de dados da observação, em direção a hipóteses e teorias. O papel da filosofia, 
segundo esta perspectiva, é o de descrever os métodos usados pelas ciências e 
explorar as bases de justificação desses métodos, isto é, compete à filosofia 
mostrar que os métodos são apropriados para encontrar a verdade na disciplina 
científica em questão. 

 

 Percebe-se através de Sklar que a compreensão dos mistérios do Universo e da 

natureza vem sendo procurado desde a Antiguidade, tendo início com os filósofos que se 

perguntavam sobre os movimentos e o desenvolvimento do Universo. 
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 Neste sentido, conhecer a “filosofia” é relacionar o conhecimento adquirido com as 

matérias, conforme cita Mendonça (2011, p.8): 

 
Estudar Filosofia não é ler ou estudar os grandes filósofos. Apesar disso, conhecer 
seus pensamentos e textos, mesmo superficialmente, auxilia em muito na tarefa. 
Lecionar Filosofia não é estimular a memorização do pensamento de autores do 
passado, mas ensinar a pensar no nível da abstração filosófica; para isso, a 
memorização das ideias dos outros pode ser até perturbadora por inibir a 
autenticidade e a profundidade do estudante. A história do pensamento filosófico 
serve, porém, aos estudiosos como as muletas ao deficiente: o estudioso necessita 
dela como auxílio para superação de suas dificuldades. 

 

 Entretanto Ferraro (et all, 2003, p. 3) diz que com o tempo, a Filosofia Natural se 

tornou tão abrangente que acabou propiciando o surgimento das chamadas Ciências Naturais, 

das quais fazem parte a Biologia, a Química e a Física. Dessa forma, estudados em suas 

particularidades, os fenômenos naturais puderam ser mais bem compreendidos [...].  

 Através da Física é possível conhecer um pouco do Universo com as observações das 

Leis de Newton, Kepler, Albert Einstein e com os conceitos da Evolução Cósmica: solares e 

lunares, Óptica, Eletricidade e Magnetismo. 

 Os estudos filosóficos foram iniciados por Aristóteles que, além de promover uma 

visão do mundo, foi capaz de mudar conceitos históricos com afirmações e realização de 

experimentos que provara a existência de tal fato. 

 Os conceitos de Física se relacionam através da utilização da eletricidade, passeios 

ciclísticos, eletrodomésticos, viagens, como se a Física fosse o centro do mundo para a 

humanidade, mediante o conhecimento que possibilita participar, considerar questões sobre a 

natureza e a tecnologia com a qual vivemos. 

 As concepções e ideias sobre o ensino da disciplina de Física devem estar sempre 

relacionadas com o grau de conhecimento do aluno que se integram na relação entre o homem 

e o mundo. Segundo Blaidi (2012, p. 2), “A Física deve ser percebida como uma criação do 

intelecto humano e, como qualquer outra atividade humana, também está submetida a uma 

avaliação de natureza ética”. 

 Segundo Suguihiro (1999, p. 32), o estudo deve estar relacionado com a prática do 

aluno. Conforme Vázquez (1979, p. 154), “[...] é fundamento e limite do conhecimento e do 

objeto humanizado que, como produto da ação, é o objeto do conhecimento”, ou seja, a 

prática é o ponto de partida e a base para aferir e validar o conhecimento, como também 

estabelecer “o critério de sua verdade, precisando, para tanto, plasmar-se, adquirir corpo na 

própria realidade, sob a forma de atividade prática.”. 
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 O conhecimento dos alunos se integra conforme a evolução da tecnologia, que 

contribui para a formação intelectual, permitindo que o mesmo possa interpretar os 

fenômenos e os processos naturais. Também essa contribuição deve estar relacionada com o 

conhecimento histórico da física, sempre havendo algo diferente para ser estudado e 

descoberto. 

 

 

3.1 PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS (PCN) 

 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) transmitem aos professores e ao aluno 

uma abordagem que auxiliam no desenvolvimento das aulas. Segundo Pereira (2007, p. 2): 

 
Ainda que críticas sejam bem vindas aos Parâmetros e Diretrizes Curriculares, 
esses documentos conseguem sintetizar os principais problemas do ensino da física 
escolar e apontam para uma abordagem que supera a simples memorização de 
fórmula ou repetição automatizada de procedimentos, para se concentrar em um 
ensino voltado para objetivos sociais mais amplos. Conforme as orientações 
complementares dos PCN+, a física escolar teria que oferecer aos alunos a 
oportunidade de ter acesso a conhecimentos atuais que lhes assegurassem uma 
visão moderna do mundo, possibilitando sua compreensão e participação, 
principalmente para aqueles alunos que não terão oportunidade de prosseguir nos 
estudos. 

 

 Os PCNEM são os resultados de meses de trabalho e de discussões realizados por 

especialistas e educadores de todo o país. Foram feitos para auxiliar as equipes escolares na 

execução de seus trabalhos. Serviram de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, ao 

planejamento de aulas e, sobretudo, ao desenvolvimento do currículo da escola, contribuindo 

ainda para a atualização profissional. Em relação à educação básica, o PCNEM (2002, p. 43) 

diz que: 

 
Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio; 
II – educação superior. 
Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-
lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe 
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 
Art. 23. A educação básica poderá organiza-se em séries anuais, períodos 
semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, 
com base na idade, na competência e em outro critérios, ou por forma diversa de 
organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 
recomendar. 
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 Com estas modalidades, o docente prepara o aluno de ensino médio para que possa 

ingressar no ensino superior, porém, nem todos conseguem ingressar no nível superior.  

 Segundo o Ministério da Educação (1997, p. 13), a função do PCN é orientar e 

garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, socializando discussões, 

pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e professores brasileiros, 

principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato com a produção 

pedagógica atual. 

 O PCN determina que a disciplina de Física do ensino médio deverá preparar o aluno 

para que ele possa adquirir conhecimentos na área, saber relacionar os temas no decorrer de 

sua formação tais como: Mecânica, Termodinâmica, Óptica, Oscilações e Ondas, 

Eletromagnetismo e História da Física no século XXI. 

 Conforme o PCN (2002, p. 10): 

 
A Física, por sistematizar propriedades gerais da matéria, de certa forma como a 
Matemática que é sua principal linguagem, também fornece instrumentais e 
linguagens que são naturalmente incorporados pelas demais ciências. A 
cosmologia, no sentido amplo de visão de mundo, e inúmeras tecnologias 
contemporâneas, são diretamente associadas ao conhecimento físico, de forma que 
um aprendizado culturalmente significativo e contextualizado da Física transcende 
naturalmente os domínios disciplinares estritos. E é essa Física que há de servir 
aos estudantes para compreenderem a geração de energia nas estrelas ou o 
princípio de conservação que explica a permanente inclinação do eixo de rotação 
da Terra relativamente ao seu plano de translação. 

 

 Relacionar o estudo com as ciência é o mesmo de transcrever sua contextualização 

histórica. Isto pode se notar através do PCN (2002, p. 13): 

 
Compreender e utilizar a ciência, como elemento de interpretação e intervenção, e 
a tecnologia como conhecimento sistemático de sentido prático.  
Utilizar elementos e conhecimentos científicos e tecnológicos para diagnosticar e 
equacionar questões sociais e ambientais. 
Associar conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema 
produtivo e dos serviços. 
Reconhecer o sentido histórico da ciência e da tecnologia, percebendo seu papel na 
vida humana em diferentes épocas e na capacidade humana de transforma o meio. 
Compreender as ciências como construções humanas, entendo como elas se 
desenvolveram por acumulação, continuidade ou ruptura de paradigmas, 
relacionando o desenvolvimento científico com a transformação da sociedade. 
Entender a relação entre o desenvolvimento de Ciência Natural e o 
desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas 
que se propuser e se propõe solucionar. 
Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Naturais, na sua vida 
pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na 
vida social. 
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 O ensino de Física possibilita a compreensão das dimensões do mundo. Para isto é 

necessário um ensino que seja benéfico para os alunos. O PCN certifica a qualidade do ensino 

procedida. 

 De acordo com o PCN (2002, p. 22): 

 
O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de 
conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido 
pelos alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. 
Privilegia a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 
desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de 
exemplos concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais, 
desvinculando a linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu 
significado físico efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo 
que o aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não pela 
construção do conhecimento através das competências adquiridas. Apresenta o 
conhecimento como um produto acabado, fruto da genialidade de mentes como a 
de Galileu, Newton ou Einstein, contribuindo para que os alunos concluam que 
não resta mais nenhum problema significativo a resolver. Além disso, envolve uma 
lista de conteúdos demasiadamente extensa, que impede o aprofundamento 
necessário e a instauração de um diálogo construtivo. 
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4 PIBID 

 

 

 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), junto 

com o Ministério da Educação e Cultura (MEC), iniciou o PIBID em 2007 com o intuito de 

ampliar a formação acadêmica e promover a qualidade da educação básica no Brasil, com os 

seguintes objetivos (HADDAD, 2007, p.1): 

 
a) incentivar a formação de professores para a educação básica, especialmente para 
o ensino médio; 
b) valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira 
docente; 
c) promover a melhoria da qualidade da educação básica; 
d) promover a articulação integrada da educação superior do sistema federal com a 
educação básica do sistema público, em proveito de uma sólida formação docente 
inicial; 
e) elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de 
professores nos cursos de licenciaturas das instituições federais de educação 
superior; 
f) estimular a integração da educação superior com a educação básica no ensino 
fundamental e médio, de modo a estabelecer projetos de cooperação que elevem a 
qualidade do ensino nas escolas da rede pública; 
g) fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, 
que utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação, e que se 
orientem para a superação de problemas identificados no processo ensino-
aprendizagem; 
h) valorização do espaço da escola pública como campo de experiência para a 
construção do conhecimento na formação de professores para a educação básica; 
i) proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências 
metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da 
escola. 

 

 As instituições que possuem graduações de licenciatura podem apresentar propostas 

para o projeto de iniciação à docência, que deverá ser institucional. A avaliação do projeto, 

segundo o Ministro da Educação, Haddad (2007, p. 6), será realizada através das análises dos 

projetos em duas etapas: pré-qualificação no cumprimento dos requisitos da chamada pública, 

elegibilidade das instituições, preenchimento completo do formulário de apresentação de 

Proposta da CAPES e avaliação de mérito através do edital da CAPES (2007, p. 5). Também 

é necessário que o projeto seja único na Instituição, através da indicação do professor 

coordenador do curso, professor coordenador da área especifica, descrever detalhadamente o 

objetivo da instituição. 

 Em 2007, a CAPES, através da Chamada Pública MEC/CAPES/FNDE nº 01/2007 - 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID, 
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selecionou 23 projetos para o PIBID, relacionados no quadro 7 das instituições contempladas, 

logo abaixo: 
Quadro 7 – Instituições contempladas pelo PIBID 

Item IFES Título do projeto 

1 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO AMAPÁ 

Projeto de Iniciação a Docência 

da UNIFAP – PIDUNIFAP 

2 UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES 

DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

Incremento do ensino nas 

escolas do Vale do 

Jequitinhonha 

3 UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA Projeto Institucional 

4 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE 

Iniciação à Docência na FURG 

5 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

JOÃO DEL REI 

Projeto Institucional PIBID – 

UFSJ 

6 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS 

GERAIS 

Programa de Iniciação à 

Docência da UFMG 

7 CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECN. DO RIO GRANDE DO NORTE 

Projeto de Iniciação à Docência 

do CEFET-RN 

8 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO TOCANTINS 

Projeto Institucional do 

Programa PIBID-UFT 

9 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS Iniciação à Docência - 

UFPEL/5ªCRE 

10 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO 

Projeto Institucional do PIBID – 

UFPE 

11 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDONIA 

Integração Docência Ensino 

Superior e Educação Básica – 

UNIR 

12 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE 

O PIBID ajudando a melhorar o 

ensino 

13 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

Projeto Institucional PIBID 

UFRN 

14 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE MATO GROSSO DO SUL 

Programa Institucional de Apoio 

à Docência – UFMS 
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15 UNIVERSIDADE FEDERAL DA 

PARAÍBA/JOÃO PESSOA 

A Licenciatura, o Ensino Médio 

e a Formação do Professor 

16 UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

ALAGOAS 

Relação Universidade/Escola: a 

formação inicial do professor 

17 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL 

Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência 

18 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO PIAUÍ 

Projeto Institucional PIBID 

UFPI 

19 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA Programa de Iniciação à 

Docência da UFBA 

20 UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAZONAS 

Fortalecimento do Ensino das 

Ciências na Educação Básica 

21 UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE 

DOURADOS 

A UFGD e as escolas públicas 

de Ensino Médio 

22 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO 

Programa Institucional de 

Iniciação à Docência 

UFES/SEDU-ES 

23 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE RORAIMA 

Reflexão, diagnóstico e ação 

Fonte: http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Projetos_Aprovados-PIBID_1Publicacao.pdf 

 

 Como se observa, o MEC, através do PIBID, incentiva a valorização da docência 

oferecendo bolsas para que alunos de cursos de licenciatura exerçam atividades pedagógicas 

em escolas públicas de ensino fundamental e médio (MEC, 2010). No quadro 8 se encontra a 

quantidade de bolsas distribuídas pelo MEC para alunos, coordenados e supervisores do 

PIBID nos Editas lançados em 2007, 2009 e 2010. Já no quadro 9 se encontram as bolsas 

distribuídas no Edital de 2012.  
Quadro 8: Quantidade de bolsas nos Editais 2007, 2009 e 2010 

 2007 2009 2010 

Bolsas para alunos de licenciatura 2.326 11.208 13.649 

Bolsas para coordenadores 256 816 981 

Bolsas para supervisores 503 1.670 2.084 

Total 3.088 13.694 16.714 
Fonte: Capes/MEC http://gestao2010.mec.gov.br/o_que_foi_feito/program_55.php. Acesso em outubro/2010. 
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Quadro 9: Quantidade de bolsas no Edital 2012. 
Tipo de Bolsa Total 

Iniciação à Docência 40.092 

Supervisão 6.177 

Coordenação de Área 2.498 

Coordenação Institucional 288 

Coordenação de Área de Gestão 266 

Total 49.321 
Fonte: Capes/MEC http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capesPIBID/relatorios-e-dados 

 

Deste modo, a CAPES (2013) oferece ao ensino público o projeto PIBID, que propõe 

assistência, através dos bolsistas, para as escolas que se encontram engajadas com o sistema. 

Segundo Neitzel (et all, 2013, p. 101): 

 
O PIBID é uma política pública brasileira de valorização do magistério para a 
Educação Básica pública, implementada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes), desde 2007 e executado pelas universidades e 
viabilizado por meio da distribuição de bolsas a três segmentos: licenciados, 
professores da rede pública e professores de universidades. O PIBID objetiva 
introduzir o licenciando no espaço escolar, para que ele possa compreender seu 
cotidiano e aprender a lidar com outras situações além da sala de aula, 
desenvolvendo projetos de caráter inovador. A proposta é que o licenciando passe, 
assim, a ter uma formação mais sólida, uma vez que se torna mais evidente a 
correlação entre prática e teoria. 

 

 Corroborando com Neitzel, observa-se que o PIBID, em geral, é um programa que 

aperfeiçoa a docência acadêmica para que a rede de educação possa receber professores 

capacitados e que consigam solucionar possíveis dificuldades futuras de aprendizado na rede 

pública. 

 Assim, o regulamento do PIBID (2010), tem como objetivos: 
• diminuição da evasão e aumento da procura pelos cursos de licenciatura; 
• reconhecimento de um novo status para as licenciaturas na comunidade 

acadêmica; 
• indicação de melhoria do IDEB em escolas participantes do PIBID. 

 

Através do programa do PIBID é possível observar consideráveis progressos no 

conhecimento dos conteúdos no decorrer do ano letivo. Junior (et all, 2011, p. 125) afirmam 

que: 
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Um dos objetivos do PIBID é a elevação da qualidade das atividades acadêmica 
voltadas para a formação inicial de professores nos cursos de licenciatura das 
instituições públicas de educação superior e a inserção dos estudantes de 
licenciatura no cotidiano de escolas da rede pública para promover a integração 
entre o ensino superior e o básico. 

 

Parafraseando Junior (et all, 2011), o programa busca proporcionar aos futuros 

professores participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de 

caráter inovador e interdisciplinar, que busquem a superação de problemas identificados no 

processo de ensino aprendizagem. Além disso, busca incentivar as escolas públicas de 

educação básica a se tornarem protagonistas nos processos formativos dos estudantes das 

licenciaturas, mobilizando seus professores. 

Segundo a CAPES (2013), o programa tem como objetivos principais: 
• Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 

básica; 
• contribuir para a valorização do magistério; 
• elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 

licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação 
básica; 

• inserir os licenciando no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em 
experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter 
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas 
identificados no processo de ensino-aprendizagem; 

• incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus 
professores como conformadores dos futuros docentes e tornando-as 
protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 

• contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 
dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de 
licenciatura. 

 

Os bolsistas, ao efetuarem sua participação no projeto, deverão se inteirar com os 

objetivos e métodos que serão realizados através do programa, nas escolas públicas, através 

da CAPES (2013), e receber as informações do setor pedagógico da escola, em conformidade 

da Lei n.⁰ 9.394, de 20 de dezembro de 1996: 

 
Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 
I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; 
II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do 
estabelecimento de ensino; 
III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 
IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; 
V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao 
desenvolvimento profissional; 
VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a 
comunidade. 
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A partir do decreto n⁰ 7.219, de 24 de junho de 2010, a finalidade do PIBID e seus 

integrantes são: 
Art.1o O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID, 
executado no âmbito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior-CAPES, tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo 
para o aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a 
melhoria de qualidade da educação básica pública brasileira.  
Art.2o Para fins deste Decreto, considera-se: 
I - bolsista estudante de licenciatura: o aluno regularmente matriculado em curso 
de licenciatura que integra o projeto institucional da instituição de educação 
superior, com dedicação de carga horária mínima de trinta horas mensais ao 
PIBID; 
II - coordenador institucional: o professor de instituição de educação superior 
responsável perante a CAPES por garantir e acompanhar o planejamento, a 
organização e a execução das atividades de iniciação à docência previstas no 
projeto de sua instituição, zelando por sua unidade e qualidade; 
III - coordenador de área: o professor da instituição de educação superior 
responsável pelas seguintes atividades: 
a) planejamento, organização e execução das atividades de iniciação à docência 
em sua área de atuação acadêmica; 
b) acompanhamento, orientação e avaliação dos bolsistas estudantes de 
licenciatura; e 
c) articulação e diálogo com as escolas públicas nas quais os bolsistas exerçam 
suas atividades; 
IV - professor supervisor: o docente da escola de educação básica das redes 
públicas de ensino que integra o projeto institucional, responsável por acompanhar 
e supervisionar as atividades dos bolsistas de iniciação à docência; e 
V - projeto institucional: projeto a ser submetido à CAPES pela instituição de 
educação superior interessada em participar do PIBID, que contenha, no mínimo, 
os objetivos e metas a serem alcançados, as estratégias de desenvolvimento, os 
referenciais para seleção de participantes, acompanhamento e avaliação das 
atividades. 

 

A Instituição que possui o PIBID deverá seguir o Art. 3 do decreto acima mencionado, 

para que a formação acadêmica dos bolsistas seja capaz do domínio da docência: 
I - incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; 
II - contribuir para a valorização do magistério; 
III - elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de 
licenciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação básica; 
IV - inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, 
proporcionando-lhes oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e 
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem; 
V - incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores 
como conformadores dos futuros docentes e tornando-as protagonistas nos 
processos de formação inicial para o magistério; e 
VI - contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação dos 
docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de licenciatura. 

 

Caberá a CAPES publicar edital especificando os requisitos e normas para ingresso no 

PIBID da escola e dos acadêmicos, como se observa abaixo: 
§2o A cada edição do PIBID, a CAPES publicará edital contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 
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I - requisitos e condições para a participação no Programa; 
II - atribuições de cada integrante do projeto: coordenador institucional, 
coordenador de área, professor supervisor e bolsista estudante de licenciatura; 
III - procedimentos de seleção de projetos institucionais; 
IV - critérios para aprovação dos projetos apresentados; 
V - valor correspondente a cada uma das modalidades de bolsa previstas no art. 4o; 
e 
VI - perfil das escolas em que as atividades do Programa serão desenvolvidas, 
utilizando, entre outros, critérios referentes ao Índice de Desenvolvimento da 
Educação-IDEB, de que trata o Decreto no 6.094, de 24 de abril de 2007, e às 
experiências de ensino-aprendizagem bem sucedidas, de modo a permitir aos 
bolsistas a compreensão e atuação em diferentes realidades. 

 

Segundo a CAPES (2013), Instituições de Educação Superior interessadas em 

participar do PIBID devem apresentar à CAPES seus projetos de iniciação à docência 

conforme os editais de seleção publicados. Podem se candidatar IES públicas e privadas com 

e sem fins lucrativos que oferecem cursos de licenciatura. As instituições aprovadas pela 

CAPES recebem cotas de bolsas e recursos de custeio e capital para o desenvolvimento das 

atividades do projeto. 

Segundo Luckesi (1994, p. 143): 
A exercitação possibilita um caminho de independência do educando em relação 
ao educador. Enquanto, na exposição, o educador desempenha o papel principal, 
na exercitação o educando é o sujeito central do processo. Neste contexto, o 
educador terá como papel acompanhar o educando, auxiliando-o em sua atividade. 
É pela exercitação que o conhecimento recebido se integra propriamente na 
personalidade do educando; o conhecimento recebido se torna um todo com a 
dinamicidade do seu desenvolvimento. 

 

Essa interação de alunos e bolsistas demonstra a realidade educacional, que é 

importante para seu desenvolvimento profissional, como se refere Mizukami (et all, 2002, p. 

2): 
[...] programas de iniciação à docência, também denominados programas de 
indução, são aqueles voltados para os professores nas suas primeiras inserções 
profissionais. Têm como objetivo auxiliar o ingresso na profissão de um modo 
menos traumático, tendo em vista o conjunto de demandas que recaem sobre os 
profissionais. No geral, esses programas oferecem apoio e orientação, na 
perspectiva de promover a aprendizagem e o desenvolvimento da base de 
conhecimento profissional e auxiliar na socialização com a cultura escolar desses 
profissionais. 

 

 

4.1 TIPOS DE BOLSAS 
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A CAPES (2013) concede cinco modalidades de bolsa aos participantes do projeto 

institucional, que são pagas pela CAPES diretamente aos bolsistas por meio de crédito 

bancário: 
 

• Iniciação à docência – para estudantes de licenciatura das áreas abrangidas 
pelo subprojeto. Valor: R$400,00 (quatrocentos reais). 

• Supervisão – para professores de escolas públicas de educação básica que 
supervisionam, no mínimo, cinco e, no máximo, dez bolsistas da 
licenciatura. Valor: R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais). 

• Coordenação de área– para professores da licenciatura que coordenam 
subprojetos. Valor: R$1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). 

• Coordenação de área de gestão de processos educacionais– para o professor 
da licenciatura que auxilia na gestão do projeto na IES. Valor: R$1.400,00 
(um mil e quatrocentos reais). 

• Coordenação institucional – para o professor da licenciatura que coordena o 
projeto PIBID na IES. Permitida a concessão de uma bolsa por projeto 
institucional. Valor: R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

 

 

4.2 SUPERVISÃO 

 

 

A supervisão é encarregada de levar aos bolsistas trabalhos que possam ser 

compatíveis com seus conhecimentos e horários, através dos reforços, feiras de ciências, 

palestras e outros. O Regime Interno do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência PIBID/UNIR (2013) conduz os supervisores a relacionar o estudo educacional com 

os bolsistas. Para isto os supervisores devem ter as seguintes características: 

 
Art. 10. São exigências para ocupar o cargo de professor supervisor:  
I - ser brasileiro, naturalizado ou possuir visto permanente; 
II – estar em dia com as obrigações eleitorais; 
III - possuir, no mínimo, 12 horas semanais extraclasses disponíveis para se 
dedicar às atividades desenvolvidas no projeto, declarando esta disponibilidade no 
ato da inscrição; 
IV - no caso de o professor ministrar aulas em mais de uma escola, deverá possuir 
maior carga horária na escola onde será desenvolvido o projeto; 
V - estar em atuação didática na área em que supervisionará o projeto; 
VI – não ser parente do coordenador do projeto e subprojetos até o terceiro grau; 
VII – possuir, preferencialmente, curso superior de licenciatura na área em que 
concorrerá a bolsa; 
VIII – não estar afastado, a qualquer título, da escola, durante o período de 
execução do projeto; 
IX – estar de acordo com o termo de compromisso para o supervisor. 
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4.3 COORDENAÇÃO 

 

 

4.3.1 Coordenador Institucional 

 

 

 O Coordenador Institucional responde pelo projeto junto à CAPES e acompanha a 

execução do projeto da UNIR. Sobre ele, o Regime Interno do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência, que regulamente o funcionamento do PIBID na UNIR (2013), 

diz que: 

  
II - coordenador institucional: o professor de instituição de educação superior 
responsável perante a CAPES por garantir e acompanhar o planejamento, a 
organização e a execução das atividades de iniciação à docência previstas no 
projeto de sua instituição, zelando por sua unidade e qualidade. 

 

Suas atribuições, seguindo o Regimento Interno do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência, são: 

 
Art. 16. Caberá ao Coordenador Institucional do PIBID/UNIR: 
I – dirigir e coordenar todas as atividades do Programa sob sua responsabilidade; 
II – gerenciar os recursos do PIBID/UNIR de acordo com as orientações da 
CAPES; 
III – representar o PIBID/UNIR, interna e externamente à Universidade, nas 
situações que digam respeito às suas competências; 
IV – articular-se com as escolas públicas, a Pró-Reitoria de Graduação e com as 
unidades participantes do Programa para acompanhamento, execução e avaliação 
das atividades do PIBID/UNIR; 
V - enviar relatórios anuais para a CAPES, conforme cronograma estabelecido por 
esse órgão de fomento; 
VI – comunicar a CAPES a exclusão e inclusão de bolsistas no programa 
PIBID/UNIR; 
VII – prestar informações à CAPES e à PROGRAD sempre que solicitado. 

 

 

4.3.2 Coordenador de Área 

 

 

 A coordenação deve atender as normas exigidas pelo MEC. Para isto o 

Regimento Interno do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/UNIR 

(2013) trouxe algumas condições que os coordenadores deveram cumprir obrigatoriamente: 
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Art. 8º São exigências para ocupar o cargo de coordenador de área de gestão de 
processos educacionais:  
I - ser indicado pelo Colegiado do PIBID/UNIR;  
II – ser professor efetivo, em exercício, da UNIR; 
III – possuir, no mínimo três anos de experiência no magistério superior;  
IV – possuir experiência em pesquisas educacionais; 
V – possuir experiência na docência de disciplinas de formação pedagógica; 
VI – estar de acordo com o termo de compromisso para o coordenador de gestão 
Art. 9º São exigências para ocupar o cargo de professor coordenador dos 
subprojetos: 
I – possuir, no mínimo, três anos de experiência no magistério superior; 
II – ser docente de curso de licenciatura, preferencialmente das disciplinas de 
estágio supervisionado e/ou disciplinas pedagógicas do curso; 
III – Ter sua formação básica na área do subprojeto ou áreas afins;  
IV - pertencer ao quadro efetivo da instituição; 
V – ter, no mínimo, 12 horas semanais disponíveis para as atividades do PIBID; 
VI – estar de acordo com o termo de compromisso para o coordenador de área. 

 

As atribuições do Coordenador de Área, segundo o Regimento Interno do PIBID na 

UNIR, são: 

 
Art. 17. Caberá ao Coordenador de Área de Gestão de Processos Educacionais: 
I – representar o coordenador institucional quando requisitado, interna e 
externamente nas atribuições do programa; 
II – orientar os coordenadores do programa nas questões pedagógicas do projeto; 
III – acompanhar o plano de trabalho elaborado pelos coordenadores, supervisores 
e licenciandos bolsistas em cada escola participante, nos termos do regimento do 
programa; 
IV – zelar pelo andamento das atividades do PIBID/UNIR, de acordo com o 
projeto enviado e aprovado pela CAPES. 
Art. 18. Caberá aos Coordenadores dos Subprojetos do PIBID/UNIR; 
I – coordenar todas as atividades dos subprojetos de acordo com o cronograma 
estabelecido; 
II – realizar visitas, no mínimo quinzenais, nas escolas participantes para o 
acompanhamento das atividades do PIBID/UNIR; 
III – elaborar, juntamente com o supervisor o plano de trabalho dos bolsistas 
PIBID e encaminhá-los para a coordenação pedagógica; 
IV – elaborar relatórios das atividades do subprojeto sob sua responsabilidade; 
V – zelar pela execução do programa, comunicando ao colegiado PIBID/UNIR 
todos os interferentes do processo; 
VI – manter atualizados registros das visitas e reuniões realizadas nas escolas 
participantes; 
VII – auxiliar o coordenador institucional na composição de relatórios parciais e 
anuais a serem entregues a PROGRAD e CAPES; 
VIII – comunicar o desligamento de licenciandos bolsistas e professores 
supervisores em tempo hábil de modificações no sistema SICAPES; 
IX – planejar, executar e avaliar situações de acompanhamento e formação, dos 
licenciandos sob sua coordenação, com o apoio do supervisor do subprojeto; 
X – deslocar-se, com recursos próprios, às escolas participantes do PIBID/UNIR; 
XI – ter assiduidade, pontualidade e compromisso em todas as atividades do 
programa; 
XII – requisitar, sempre que necessário, os registros do professor supervisor e 
licenciandos bolsistas do PIBID/UNIR; 
XIII – responsabilizar-se pelas notas fiscais, tíquetes de embarque e outros 
documentos relativos as despesas de seus subprojetos necessárias à prestação de 
contas a CAPES. 

 



51 
 

4.4 ESCOLA PARTICIPANTE 

 

 

As escolas participantes são, como o nome indica, as escolas nas quais os bolsistas do 

PIBID desenvolverão suas atividades. Sobre ela, o Regimento do PIBID na UNIR (2013) diz 

que: 
Art. 12. Os critérios de seleção das escolas participantes serão estabelecidos pelo 
colegiado do PIBID/UNIR. 
 Parágrafo 1º Caso alguma escola desista de participar das atividades do Programa, 
o coordenador do subprojeto solicitará justificativa por escrito que será 
encaminhada ao Coordenador Institucional. O coordenador do subprojeto deverá 
indicar outra escola; 
Parágrafo 2º Se o coordenador do subprojeto verificar que as condições na escola 
para desenvolvimento das ações previstas não atenderem a contento as 
necessidades do programa, ele poderá substituí-la informando ao coordenador 
institucional as devidas justificativas. 

 

 

4.5 FORMAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

 O programa poderá ter duração de 1 ano a 3 anos, podendo ser renovado pelo mesmo 

período e realizado nas escolas de rede pública de Educação Básica. 

 Segundo a CAPES (2013), cada licenciatura que participe do programa deverá ter os 

seguintes integrantes: um coordenador de área do respectivo curso de licenciatura da UNIR, 

uma escola participante, um supervisor com formação preferencial na licenciatura em questão 

que atue na escola participante e, no mínimo cinco bolsistas. 

 Além do aprimoramento dos bolsistas e dos alunos das escolas, o PIBID tem também 

o objetivo do integrar o Ensino Superior com o Ensino Médio. Segundo o MEC 

(http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=467

): 
A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais de educação e 
as universidades públicas, a favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em 
que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) esteja abaixo da 
média nacional, de 4,4. Entre as propostas do PIBID está o incentivo à carreira do 
magistério nas áreas da educação básica com maior carência de professores com 
formação específica: ciência e matemática de quinta a oitava série do ensino 
fundamental e física, química, biologia e matemática para o ensino médio.  
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4.6 PIBID NA UNIR 

 

 

O programa se iniciou em 2009 com o Coordenador do Projeto Institucional Anselmo 

Alencar Colares, do Curso de Pedagogia do Campus Universitário José Ribeiro Filho. Neste 

primeiro projeto participaram os seguinte curso de licenciatura da UNIR: 

 
Quadro 10: Quantidade de vagas destinadas aos bolsistas, supervisores e as escolas. 

Licenciatura Campus/polo Número de 

bolsistas por 

subprojeto 

Número de 

Supervisores 

Número de 

escolas 

Pedagogia Rolim de Moura 15 03 02 

Ciências 

Biológicas 

Porto Velho  20 03 03 

Química Porto Velho 20 03 03 

Física Porto Velho 08 01 01 

Física Ji-Paraná 12 02 02 

Matemática Ji-Paraná 16 02 02 

Total 03 Pólos 91 14 13 
Fonte: Projeto institucional da Fundação Universidade Federal de Rondônia: 

Integração, docência, ensino superior e educação básica (2009) 
 

 

4.7 PIBID DO CURSO DE FÍSICA EM JI-PARANÁ/RO 

 

 

O subprojeto de Física do Campus de Ji-Paraná de 2009 iniciou-se sob a coordenação 

do Prof. Dr. Edgar Martinez Marmolejo e terminou coordenado pelo Prof. Dr. Walter 

Trennepohl Júnior e do Prof. Carlos Mergulhão Júnior como vice coordenador. Este 

subprojeto, que é igual ao subprojeto de Física de Porto Velho, teve duração de dois anos na 

escola E.E.E.F.M. Aluízio Ferreira e seu objetivo geral (p. 2), era: 

 
Oferecer condições de inserção no contexto escolar, que permita ao aluno de 
graduação em Física da UNIR aperfeiçoar sua formação docente inicial num 
sentido global, de forma a desenvolver habilidades e competências necessárias, 
visando com isto seu ingresso na carreira de magistério e consequentemente 
melhora na qualidade de ensino da educação básica. 
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 Em 2011 o subprojeto de Física do Campus da Unir de Ji-Paraná foi coordenado pelo 

Prof. Dr. Walter Trennepohl Júnior e vice coordenado pelo Prof. Carlos Mergulhão Júnior, 

contando com 12 bolsistas, 2 supervisores e 2 escolas participantes (E.E.E.F.M. ALUÍZIO 

FERREIRA e E.E.E.F.M. GONÇALVES DIAS). A justificativa de sua existência foi: 

 
[...] o desempenho dos alunos que ingressam na UNIR está aquém do desempenho 
dos alunos que ingressam nas demais universidades federais brasileiras, o que 
pode ser observado no elevado índice de reprovação, nos primeiros semestres, dos 
alunos que ingressam nos cursos oferecidos pelo DEFIJI. Especificamente no caso 
da física, existem dois fatores preponderantes que fazem com que os alunos entrem 
na universidade com graves lacunas em sua formação acadêmica:  
a) Baixa qualidade da educação do ensino fundamental e médio, devido à pequena 
carga horária das disciplinas de Física e Matemática, que na rede estadual é de 
somente 2 (duas) horas-aulas semanais, e a formação dos professores de Física que 
atuam no Ensino Médio, já que a grande maioria não tem formação na área e, 
muitas vezes, não tem nem mesmo uma formação minimamente adequada para 
ministrar esta disciplina. Em resultado, por exemplo, nas provas do Enem de 2008 
o Estado de Rondônia ficou entre os piores do país, com média de 52,55 
(g1.globo.com/Noticias/Vestibular/0, MUL189072-5604,00.html) e o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Estado foi de 3,6 nas primeiras 
séries do ensino fundamental, bem abaixo da média nacional, de 3,8, e da média 
4,2 dos países desenvolvidos (www.agenciabrasil.gov.br/ 
noticias/2007/11/07/materia.200707.6047995258/view);  
b) Situação econômica estadual, que faz com a grande maioria dos alunos precise 
trabalhar para estudar, o que dificulta enormemente seus desempenhos e, 
frequentemente, os leva ao abandono do curso. Assim por exemplo, a renda per 
capita do Estado de Rondônia é cerca de 70% da renda nacional 
(www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=47
0&id_pagina=1) enquanto que a taxa média de desemprego do Estado de 
Rondônia é cerca de 15% maior que a média nacional 
(www.seplan.ro.gov.br/noticias.asp?id=248&tipo=Noticia). 

 

 Cada escola contou com a atuação de 6 bolsista, sob orientação do professor 

supervisor, que desenvolve atividades de docência compartilhada, participação em conselhos 

de classe, feiras de ciência/oficinas e atividades de modelagem computacionais relacionados a 

física. 

Na Unir os bolsistas do PIBID desenvolvem as atividades que serão desenvolvidas nas 

escolas participantes, bem como treinam para a apresentação das atividades que serão 

desenvolvidas nas escolas. Também são feitas reuniões pedagógicas para se avaliar as 

atividades realizadas e aprimorar as próximas atividades. As atividades mais comuns que são 

realizadas nas escolas são: aulas de reforço, montagem de experimentos para feira de ciência e 

palestras, montagem de experimentos nos laboratórios das escolas, docência compartilhada, 

etc..  
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Para o registro das atividades foi utilizado o programa GP-Web, que possibilita a 

comunicação direta entre todos os bolsistas, supervisores e coordenador, com perguntas 

frequentes, resultados das monitorias, avisos das reuniões, etc.. 

 

 

4.8 BOLSISTAS 

 

 

O ingresso tanto dos bolsistas quanto dos professores supervisores no PIBID é 

realizado através dos editais elaborados pela Coordenação Geral e a Coordenação do Projeto 

PIBID do Campus de Ji-Paraná. Para bolsistas, é exigido, pelo Regime Interno do Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID/UNIR (2013): 
Art. 11. São exigências para concorrer a licenciando bolsista do PIBID:  
I – ser brasileiro, naturalizado ou possuir visto permanente; 
II – estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso de bolsistas do 
sexo masculino; 
III – estar regularmente matriculado, preferencialmente, a partir de um ano do 
ingresso, em curso de licenciatura da área do subprojeto que fará parte; 
VI – ter bom desempenho acadêmico, comprovado por meio de Histórico Escolar; 
V – não acumular bolsa de órgãos de fomento estadual, municipal ou federal; 
exceto auxílios institucionais (alimentação, transporte e moradia); 
VI – possuir 30 horas mensais disponíveis para as atividades do PIBID, sem, 
contudo, prejudicar sua vida acadêmica. Essa disponibilidade deverá ser declarada 
no ato da inscrição; 
VII – dispor-se a deslocar com recursos financeiros próprios para as escolas 
participantes do projeto; 
VIII – não ter parentesco com os coordenadores do subprojeto ou projeto 
institucional (até terceiro grau); 
IX – ser, preferencialmente, oriundo de escola pública; 
X – estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser 
aprovado pela CAPES; 
XI – estar de acordo com o termo de compromisso para o bolsista de graduação.  

 

As atribuições dos bolsistas são: 
Art. 20. Caberá aos licenciandos bolsistas do PIBID/UNIR: 
I – executar as atividades do programa de acordo com as orientações recebidas 
pelo professor supervisor e coordenador do programa; 
II – participar, obrigatoriamente, das reuniões realizadas semanalmente nas escolas 
participantes do PIBID/UNIR; 
III – participar, obrigatoriamente, das reuniões agendadas pelos coordenadores 
PIBID/UNIR; 
IV – participar, obrigatoriamente, dos encontros semestrais de socialização do 
PIBID/UNIR, nos dias e locais a serem agendados pela coordenação do programa; 
V – manter atualizados registros de todas as atividades desenvolvidas; 
VI – desenvolver leitura e discussão dos materiais de estudo fornecidos pelos 
professores supervisores e coordenadores; 
VII – fornecer justificativas legais para ausências das atividades do PIBID/UNIR, 
como, por exemplo, certificados e atestados médicos; 
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VIII – trabalhar em parceria com os professores supervisores nas atividades 
desenvolvidas no subprojeto, bem como na elaboração de relatórios parciais e 
anuais, a serem entregues em datas previamente agendadas pela coordenação do 
programa; 
IX – comunicar ao coordenador dos subprojetos seu desligamento do 
PIBID/UNIR; 
X – prestar informações, sempre que solicitado, à coordenação do PIBID/UNIR; 
XI – deslocar-se, com recursos da bolsa, às escolas participantes do PIBID/UNIR; 
XII – não se ligar a outro projeto e programa, com ou sem remuneração, no 
período de execução do PIBID; 
XIII – ter assiduidade, pontualidade e compromisso em todas as atividades do 
programa; 
XIV – não diminuir seu desempenho acadêmico durante sua permanência no 
projeto, comprovado por meio de Histórico Escolar através da evolução do seu 
CRA (coeficiente de rendimento acadêmico). 
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5 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

 Para se avaliar os impactos do subprojeto PIBID nos bolsistas do Curso de Física de 

Ji-Paraná foram realizados questionários aos bolsistas, supervisores e coordenadores atuais do 

subprojeto de Física do Campus da UNIR de Ji-Paraná e os ex-bolsistas do PIBID de Física 

tanto do projeto atual quanto do projeto anterior. Além disto, foi realizado um comparativo 

das notas dos demais alunos do Curso de Licenciatura em Física. Nas próximas seções deste 

capitulo será discutido cada um destes instrumentos avaliativos. 

 

 

5.1 QUESTIONÁRIOS 

 

 

 A aplicação dos questionários começou no dia 8 de novembro de 2013, sendo aplicado 

o uso da técnica de observação encoberta, onde o acadêmico fica disponível na instituição 

para colher os dados. Houve também a coleta através de e-mail, redes sociais e por telefone. 

 

 

5.1.1 Questionário dos Bolsistas 

 

 

Para os atuais 12 bolsistas que participam do subprojeto de Física de Ji-Paraná foi 

elaborado o questionário mostrado no quadro 11 abaixo: 

 
Quadro 11: Perguntas aos bolsistas 

1) Por que escolheu o PIBID em vez de outros programas existentes na Unir, como o 

Pibic, Pibex, monitoria, etc.? 

2) Que benefícios o PIBID trouxe para sua vida acadêmica? 

3) Que benefícios o PIBID lhe trará para sua futura profissão?  

4) Do ponto de vista financeiro, qual a importância do PIBID? 

(  ) nenhuma (   ) pouca  (   ) importante    (    ) fundamental 

5) O PIBID lhe incentivou a exercer a docência ou não? Porque? 

6) Que influência na aprendizagem dos alunos que você atendeu você acredita ter 
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tido? Qual o motivo que o leva a acreditar nisto? 

7) Como você classifica sua participação na escola? 

(  ) Boa  (  ) Ótima  (  ) Ruim  (  ) Péssima  
 

8) Como você classifica sua participação geral no PIBID? 

(  ) Boa  (  ) Ótima  (  ) Ruim  (  ) Péssima  
 

9) Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

10) Você teve dificuldades para assimilar os conteúdos do Ensino Médio 

simultaneamente com os conteúdos da Universidade? 

11) Em relação aos demais alunos de sua sala de aula, você considera seu rendimento 

acadêmico: 

(  ) muito inferior (   ) inferior  (   ) igual     (    ) melhor   (    ) muito melhor 

 

 As respostas completas dos bolsistas podem ser vistas no Apêndice A. No quadro 12 

foi feita uma síntese das respostas dos bolsistas. 

 
Quadro 12: Perguntas e síntese das respostas dos bolsistas. 

Perguntas Respostas 

Por que escolheu o PIBID em vez 

de outros programas existentes na 

Unir, como o Pibic, Pibex, 

monitoria, etc.? 

Oito bolsistas conheciam o programa do PIBID e 

acreditaram nos objetivos que ele oferece, se 

inscreveram por interesse em participar e desenvolver o 

projeto em sua vida profissional. 

Quatro bolsistas se inscreveram por não ter outra opção 

na época com vagas disponíveis, sendo que dois destes 

acadêmicos já havia participado da monitoria e pibic. 

Que benefícios o PIBID trouxe 

para sua vida acadêmica? 

Todos disseram que houve uma melhora no seu 

desempenho acadêmico após sua participação no 

projeto, pois conseguiram compreender o conteúdo de 

uma forma mais fácil para passar aos alunos, facilitando 

assim o entendimento dos conteúdos na Universidade e 

o desenvolvimento da oratória em sala de aula. 

Que benefícios o PIBID lhe trará 

para sua futura profissão? 

A maioria respondeu que o PIBID influenciou sua vida 

acadêmica de futuro docente, pois adquiriram 

experiência para fazer o planejamento de aulas 
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utilizando ferramentas multimídia como data show e 

aplets e preparar experimentos com os alunos. 

Acreditam que o PIBID influenciou em sua vida 

profissional o trazendo para realidade escolar e 

desenvolvendo métodos que mostre a qualidade de 

ensino. Um acadêmico que não pretende seguir a 

carreira docente disse que o PIBID o ajudou em seu 

amadurecimento pessoal, no relacionamento com as 

pessoas e a se expressar, que é de suma importância para 

qualquer profissão. 

Do ponto de vista financeiro, qual 

a importância do PIBID? 

25 % dos alunos disseram ser de fundamental 

importância enquanto que 75 % disseram ser importante. 

O PIBID lhe incentivou a exercer 

a docência ou não? Porque? 

75 % dos alunos disseram que o PIBID lhes ajudou na 

escolha da docência como profissão e os outros 25 % 

responderam de forma um pouco dúbia. Apenas um 

destas 25 % disse que o PIBID o incentivou a não 

exercer a docência. 

Que influência na aprendizagem 

dos alunos que você atendeu você 

acredita ter tido? Qual o motivo 

que o leva a acreditar nisto? 

Neste caso dois bolsistas não responderam, enquanto os 

demais disseram que de alguma forma influenciaram o 

aprendizado dos alunos de ensino médio, trazendo-lhes 

conhecimento através da didática empregada, como a 

interação com jogos, raciocínio e conteúdo planejado. 

Como você classifica sua 

participação na escola? 

25 % dos alunos disseram ter sido ótima e 75 % 

disseram ter sido boa. 

Como você classifica sua 

participação geral no PIBID? 

2 dos alunos disseram ter sido ótima e 10 disseram ter 

sido boa. 

Cite o que você gostou e o que 

você não gostou no PIBID. 

Gostaram: da oportunidade de interagir com o programa 

PIBID e do desenvolvimento das atividades como 

docente no ensino médio. 

Não gostaram: interação com um dos supervisores e 

alguns acadêmicos, falta de prática de informática para 

as atividades de modelagem e falta de tempo nas escolas 

para ampliarem as atividades propostas.  
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Você teve dificuldades para 

assimilar os conteúdos do Ensino 

Médio simultaneamente com os 

conteúdos da Universidade? 

Neste caso, 25 % dos alunos disseram ter tido 

dificuldades e 75 % que não. 

Em relação aos demais alunos de 

sua sala de aula, você considera 

seu rendimento acadêmico: 

Neste caso, 5 alunos assinalaram a opção melhor, 6 a 

opção igual e 1 a opção muito inferior. 

 

 

5.1.2 Questionário dos ex-bolsistas 

 

 

Este questionário foi encaminhado a 17 ex-bolsistas do PIBID através de e-mail. 

Destes 17 bolsistas, 7 não responderam (Kauana, Jéssica, Bruno, Izabel, Fagner, Rafaela e 

Aldemir) sendo que um deles faleceu. As perguntas feitas neste questionário estão no quadro 

13 abaixo. 

  
Quadro 13: Perguntas aos ex-bolsistas. 

1) Por quanto tempo você foi bolsista do PIBID? 

2) Por que escolheu participar do PIBID em vez de outros programas que a Unir 

fornece, como o Pibic, Pibex, monitoria, etc.?  

3) Sua saída do PIBID se deveu a: 

(  ) Termino do programa (  ) Conclusão do Cursos (   ) Saída voluntária 

4) Se sua saída do PIBID foi voluntária, explique o motivo. 

5) Você já concluiu o Curso de Licenciatura em Física? 

6) Você exerce a docência? Se sim, diga onde, sob que regime funcional e quais as 

disciplinas que ministra neste ano? 

7) Quais os benefícios que o PIBID trouxe para sua vida profissional?  

8) O PIBID lhe influenciou a seguir sua carreira profissional hoje? Explique? 

9) Sua participação na escola através do PIBID teve alguma importância para o 

aprendizado dos alunos atualmente e de sua capacitação profissional? 

10) Como você classifica a sua participação na escola atualmente? 

(  ) Boa   (  ) Ótima    (  ) Ruim    (  ) Péssima 
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Por quê?   

11) Como você classifica a sua participação geral no PIBID? 

(  ) Boa   (  ) Ótima    (  ) Ruim    (  ) Péssima 

Por quê?   

12) Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

13) Você teve dificuldades para assimilar os conteúdos do Ensino Médio 

simultaneamente com os conteúdos da Universidade? 

14) Em relação aos demais professores da escola, você considera o seu rendimento 

docente: 

(  ) muito inferior (   ) inferior  (   ) igual     (   ) melhor   (   ) muito melhor 

15) Em relação aos demais alunos de sua turma na Unir, como você estimaria o seu 

tempo de conclusão do Curso de Licenciatura em Física: 

(   ) inferior      (   ) na média    (   ) superior 

 

No quadro 14 abaixo fizemos um resumo das respostas destes ex-bolsistas, sendo que 

as respostas completas encontram-se no Apêndice B. 

 
Quadro 14: Perguntas e síntese das respostas dos ex-bolsistas. 

Perguntas Respostas 

Por quanto tempo você foi 

bolsista do PIBID? 

O tempo mínimo de participação foi de 2 meses, o tempo 

máximo de 2 anos, sendo o tempo médio de 1 ano e dois 

meses. 

Por que escolheu participar 

do PIBID em vez de outros 

programas que a Unir 

fornece, como o Pibic, Pibex, 

monitoria, etc.? 

20 % dos alunos disseram que por ser o único programa 

disponível e 80 % por estar relacionado com a licenciatura, 

incentivo dos professores e pela ajuda financeira. 

Sua saída do PIBID se deveu 

a: 

20 % responderam a opção Conclusão de Curso, 40 % a 

opção Saída voluntária e 40 % a opção Término do 

programa. 

Se sua saída do PIBID foi 

voluntária, explique o 

motivo. 

Um dos alunos disse que a razão da saída foi para se dedicar 

exclusivamente ao curso, dois por terem sido aprovados em 

concurso público e um por ter obtido um contrato 
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emergencial de professor na rede pública estadual. 

Você já concluiu o Curso de 

Licenciatura em Física? 

60 % concluíram e os demais 40 % ainda não concluíram. 

Você exerce à docência? Se 

sim, diga onde, sobre que 

regime funcional e quais as 

disciplinas que ministra neste 

ano? 

50 % deles afirmam não exercer a docência. Dos demais, 

apenas 3 disseram as disciplinas em que atuam, sendo um 

deles Física, Ciência e Matemática, outro Física, Filosofia, 

Química, Matemática e Biologia e o último Ciências, 

Matemática, Química e Sociologia. 

Quais os benefícios que o 

PIBID trouxe para sua vida 

profissional? 

Foi mencionado: desenvolvimento didático, interação entre 

professores e alunos e inovação em sala de aula. 

O PIBID lhe influenciou a 

seguir sua carreira 

profissional hoje? Explique? 

50 % disseram que sim, 30 % que não e os demais não 

responderam. 

Sua participação na escola 

através do PIBID teve 

alguma importância para o 

aprendizado dos alunos 

atualmente e de sua 

capacitação profissional? 

80 % disseram que sim, 10 % que não e 10 % não 

responderam. 

Como você classifica a sua 

participação na escola 

atualmente? 

60 % marcaram a opção Boa, 10 % a opção ótima e 30 % 

deixaram em branco (os que não atuam em escolas). 

Como você classifica a sua 

participação geral no PIBID? 

80 % marcaram a opção Boa e 20 % a opção Ótima. 

Cite o que você gostou e o 

que você não gostou no 

PIBID. 

Gostaram: oportunidade de interação como docente, 

desenvolvendo sua metodologia e aplicando em sala. 

Não gostaram: falta de organização, interesse dos 

acadêmicos ao entrar nas escolas, data aleatória do 

pagamento da bolsa. 

Você teve dificuldades para 

assimilar os conteúdos do 

Ensino Médio 

20 % disseram que sim, pelo fato dos conteúdos não 

coincidirem com que estavam vendo na universidade ou 

ainda não terem visto. 80 % afirmaram que não tiveram 
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simultaneamente com os 

conteúdos da Universidade? 

dificuldade em assimilar o conteúdo com os da 

Universidade, sendo que alguns se sentiram estimulados 

academicamente. 

Em relação aos demais 

professores da escola, você 

considera o seu rendimento 

docente: 

10 % marcaram a opção inferior, 40 % a opção igual, 30 % 

melhor e 20 % não responderam. 

Em relação aos demais 

alunos de sua turma na Unir, 

como você estima o seu 

tempo de conclusão do Curso 

de Licenciatura em Física: 

20 % marcaram a opção inferior, 40 % na media e 40 % 

superior. 

 
 

 

5.1.3 Questionário dos supervisores 

 

 

Este questionário foi encaminhado aos dois professores supervisores do PIBID por e-

mail. As perguntas feitas neste questionário estão no quadro 15 abaixo. 

 
Quadro 15: Perguntas aos Supervisores 

1) No início de sua participação do PIBID foi lhe apresentado o programa, normas, 

objetivos, etc.? 

2) Você participou da elaboração do projeto do PIBID? Em caso afirmativo, de que 

forma? 

3) Você apresentou propostas para a melhoria do PIBID durante sua execução? Em 

caso afirmativo, quais? 

4) O coordenador do programa antes fez alguma pesquisa para saber como o PIBID 

poderia atuar de uma forma melhor na escola? 

5) Como você classifica sua interação com: a) o coordenador do PIBID; b) os bolsistas 

do PIBID. 

6) Os bolsistas com que trabalhou mantiveram postura profissional e atenderam os 

requisitos do programa? 
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7) Em sua opinião os bolsistas com que trabalhou estavam aptos a exercer as 

atividades docentes previstas no projeto? 

8) Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

9) Que benefícios o PIBID trouxe para escola? 

 

No quadro 16 abaixo realizou síntese das respostas, sendo que as respostas completas 

encontram-se no Apêndice C. 

 
Quadro 16: Perguntas e síntese das respostas dos Supervisores. 

Perguntas Respostas 

No início de sua participação do 

PIBID foi lhe apresentado o 

programa, normas, objetivos, etc.? 

Todos disseram que já tinha conhecimento de como 

seria sua participação. 

Você participou da elaboração do 

projeto do PIBID? Em caso 

afirmativo, de que forma? 

Todos disseram que não participaram da elaboração 

do projeto. 

Você apresentou propostas para a 

melhoria do PIBID durante sua 

execução? Em caso afirmativo, 

quais? 

Todos afirmaram que sim, dando aos bolsistas ideias 

para um desenvolvimento amplo no seu conhecimento 

didático através dos trabalhos realizados pelo 

programa do PIBID. 

O coordenador do programa fez 

alguma pesquisa para saber como o 

PIBID poderia atuar de uma forma 

melhor na escola? 

Nenhum supervisor soube informar. 

Como você classifica sua interação 

com: a) o coordenador do PIBID; b) 

os bolsistas do PIBID. 

a) A interação com o coordenador foi pequena, 

embora o mesmo atuava sempre que solicitado. 

b) Com os bolsistas a interação foi mais intensa a 

medida que se desenvolvia as atividades programadas.

Os bolsistas com que trabalhou 

mantiveram postura profissional e 

atenderam os requisitos do 

programa? 

Todos afirmaram que sim. 

Em sua opinião os bolsistas com que Todos afirmaram que sim. 



65 
 

trabalhou estavam aptos a exercer as 

atividades docentes previstas no 

projeto? 

Cite o que você gostou e o que você 

não gostou no PIBID. 

Todos gostaram da forma que os bolsistas do PIBID 

interagiram com a escola e nenhum mencionou pontos 

negativos. 

Que benefícios o PIBID trouxe para 

escola? 

Todos disseram que o PIBID proporcionou acréscimo 

no conhecimento dos alunos e no rendimento escolar. 

 

 

5.1.4 Questionário dos coordenadores 

 

 

Este questionário foi encaminhado aos atuais coordenador e vice coordenador do 

PIBID. As perguntas feitas neste questionário estão no quadro 17 abaixo. As respostas 

completas dos coordenadores estão no Apêndice D. 

 
Quadro 17: Perguntas aos Coordenadores. 

1) Para elaboração do projeto foi levado em conta o nível de conhecimento dos 

alunos, acadêmicos e a renda pessoal? 

2) O programa fez alguma pesquisa para saber quais dificuldades disciplinares que as 

escolas apresentam? 

3) Os acadêmicos selecionados mantiveram postura profissional e atenderam aos 

requisitos que a escola necessitava? 

4) Os professores orientadores das escolas atenderam os requisitos do projeto? 

Tiveram uma participação contínua? 

5) A interação entre os bolsistas e coordenadores foram satisfatória? As atividades 

desenvolvidas pelo PIBID tiveram a participação de todos e atenderam o propósito 

do projeto? 

6) Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

7) Que benefícios o PIBID lhe trouxe? 

 

No quadro 18 abaixo pode-se observar a síntese das respostas dos coordenadores. 
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Quadro 18: Perguntas e síntese das respostas dos Coordenadores. 
Perguntas Respostas 

Para elaboração do projeto foi levado 

em conta o nível de conhecimento dos 

alunos, acadêmicos e a renda pessoal? 

Basicamente foi respondido que não, embora 

tenham afirmado conhecer esta realidade. 

O programa fez alguma pesquisa para 

saber quais dificuldades disciplinares 

que as escolas apresentam? 

Não, mais se baseou em pesquisas de trabalhos de 

conclusão de curso avaliando a dificuldade 

encontrada pelos acadêmicos. 

 

Os acadêmicos selecionados 

mantiveram postura profissional e 

atenderam aos requisitos que a escola 

necessitava? 

Todos afirmaram que a maioria deles atendeu o 

programa de forma satisfatória. 

Os professores orientadores das escolas 

atenderam os requisitos do projeto? 

Tiveram uma participação contínua? 

De forma geral, afirmaram que sim. 

A interação entre os bolsistas e 

coordenadores foi satisfatória? As 

atividades desenvolvidas pelo PIBID 

teve a participação de todos e atendeu o 

propósito do projeto? 

Todos afirmaram que a maioria sim. 

Cite o que você gostou e o que você 

não gostou no PIBID. 

Todos gostaram das atividades realizadas e não 

gostaram da falta de empenho por parte de alguns 

membros do projeto. 

Que benefícios o PIBID lhe trouxe? De forma geral, afirmaram que entenderam melhor 

o funcionamento das escolas e a realidade dos 

alunos da Unir. 

 

 

5.2 RENDIMENTO ACADÊMICO 

 

 

 Sendo a turma que ingressou em 2009/2 no curso de Licenciatura em Física no 

Campus da UNIR de Ji-Paraná a que mais teve bolsistas no PIBID, foi realizada uma análise 
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dos históricos acadêmicos de todos os alunos desta turma. Para isto, inicialmente os alunos da 

turma de 2009/2 foram separados em dois grupos: o grupo que não entrou para o PIBID em 

maio de 2010 e o grupo de alunos que entrou para o PIBID em maio de 2010. Em seguida 

foram digitadas as notas que cada aluno destes dois grupos obteve nas disciplinas regulares 

oferecidas pelo Departamento de Física de Ji-Paraná numa planilha excel. Com isto pode-se 

fazer uma medias das notas medias de cada grupo em cada disciplina, bem como se obter o 

numero de alunos de cada grupo que frequentou as disciplinas oferecidas pelo Departamento 

de Física de Ji-Paraná. 

 Nos quadros 19 e 20 observam-se as notas médias dos alunos da turma 2009/2 que 

participaram do PIBID e dos alunos desta mesma turma que não participaram do PIBID, antes 

e após estes alunos terem entrado no PIBID. Ao final de cada semestre foi feito uma media 

geral das notas medias em cada disciplina do semestre para ambos os grupos. 

 
Quadro 19: Notas médias dos bolsistas e dos demais alunos da Turma de 2009/02, antes do início do PIBID. 
 Alunos PIBID Demais alunos 

Semestre Disciplina Nº Nota 

Média 

Nº Nota 

Média 

2009/2 Introdução a Física 8 89,6 25 82,7 

2009/2 Matemática Básica 8 64,1 25 60,0 

2009/2 Introdução à Geometria Analítica 

e Vetorial 8 67,8 25 50,6 

2009/2 Introdução ao Processamento de 

Dados 8 80,0 32 65,2 

2009/2 Mecânica I 7 78,3 24 79,4 

2009/2 Metodologia Científica 7 73,7 22 64,0 

Média 7,7 75,6 25,5 67,0 

2010/1 Cálculo Diferencial 8 48,1 10 53,8 

2010/1 Mecânica II 7 68,7 9 62,3 

2010/1 Termodinâmica I 7 53,9 12 49,4 

2010/1 Oscilações e Ondas 6 57,3 6 65,3 

Média 7,0 57,0 9,3 57,7 

 
Quadro 20: Notas médias dos bolsistas e dos demais alunos da Turma de 2009/02, após o início do PIBID. 

 Alunos PIBID Demais alunos 



68 
 

Semestre Disciplina Nº Nota 

Média 

Nº Nota 

Média 

2010/2 Física Experimental I 7 72,6 9 71,6 

2010/2 Cálculo Integral 5 68,4 6 46,5 

2010/2 Eletricidade e Magnetismo 6 40,2 9 38,6 

2010/2 Óptica 8 73,8 15 69,6 

2010/2 Equações Diferenciais Aplicadas 

na Física 6 73,7 6 42,2 

Média 6,4 65,7 9,0 53,7 

2011/1 Física Experimental II 5 81,4 6 80,7 

2011/1 Química I 1 69,0 1 62,0 

2011/1 Cálculo de Funções de Várias 

Variáveis 

5 71,6 5 48,8 

2011/1 Introdução à Teoria da 

Relatividade 

8 69,0 10 62,0 

2011/1 Introdução à física quântica 5 54,6 4 54,0 

Média 4,8 69,1 5,2 61,5 

2011/2 Didática no Ensino da Física 6 87,8 9 82,0 

2011/2 Instrumentação para o Ensino de 

Ciências 

6 98,3 7 94,3 

2011/2 Tecnologias Aplicadas no Ensino 

de Física 

6 79,2 7 76,3 

2011/2 Laboratório de Física Moderna 7 89,4 10 84,1 

2011/2 Instrumentação para o Ensino de 

Física 

5 85,2 6 87,5 

2011/2 Seminários em Filosofia das 

Ciências 

6 87,5 9 87,9 

Média 6,0 85,6 8,0 82,2 

2012/1 Estagio Supervisionado I 7 100,0 5 100,0 

2012/1 Legislação Educacional 5 96,0 3 91,7 

2012/1 Língua Portuguesa 5 94,0 9 93,9 

2012/1 Psicologia da Educação 5 84,8 10 79,2 

Média 5,5 90,4 8,0 86,8 
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2012/2 Estagio Supervisionado II 7 90,0 4 92,5 

 Seminários em Historia da física 1 97,0 3 93,0 

 Trabalho de Conclusão de Curso 1 75,0 0 0 

Média 3,0 87,3 2,3 61,8 

 

 

Na tabela 1 relacionamos a diferença percentual das notas médias mínimas dos alunos 

que participaram do PIBID em relação às notas medias mínimas dos demais alunos da Turma 

de 2009/2, antes do início do PIBID. Como se observa, em 2009/2 as notas médias dos alunos 

do PIBID foram 13 % superiores aos demais alunos, enquanto que em 2010/1 foram 1 % 

inferiores aos demais alunos. 

 

 
Tabela 21: Diferença percentual das notas médias dos bolsistas e dos demais alunos da Turma de 2009/02, antes 
do início do PIBID. 
Semestre Média alunos 

PIBID 

Média demais 

alunos 

Percentual das notas médias dos alunos 

do PIBID em relação aos demais alunos 

(%) 

2009/2 75,6 67,0 113 

2010/1 57,0 57,7 99 

Média 106 

 

 

 Na tabela 2 relacionamos a diferença percentual das notas médias mínimas dos alunos 

que participaram do PIBID em relação às notas medias mínimas dos demais alunos da Turma 

de 2009/2, após o início do PIBID. Como se observa, as médias dos alunos do PIBID foram 

sempre superiores às médias dos demais alunos, sendo em média 17 % superiores. 

 

 
Tabela 2: Diferença percentual das notas médias dos bolsistas e dos demais alunos da Turma de 2009/02, após o 
início do PIBID. 
Semestre Média alunos 

PIBID 

Média demais alunos Percentual das notas médias 

dos alunos do PIBID em 

relação aos demais alunos 

(%) 
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2010/2 65,7 53,7 122 

2011/1 69,1 61,5 112 

2011/2 85,6 82,2 104 

2012/1 90,4 86,8 104 

2012/2 87,3 61,8 141 

Média 117 

 

 

Na tabela 3 pode-se observar a frequência média dos alunos do PIBID em relação aos 

demais alunos da Turma de 2009/2, antes do início do PIBID.  Assim, em 2009/2, em média 

30 % dos alunos da Turma de 2009/2 que iriam participar do PIBID frequentaram as 

disciplinas oferecidas pelo Departamento de Física, enquanto que em 2010/1 está média de 

frequência subiu para uma média de 75 %.  

 

 
Tabela 3: Frequência dos bolsistas e dos demais alunos da Turma de 2009/02 nas disciplinas oferecidas pelo 
Departamento de Física de Ji-Paraná, antes do início do PIBID. 
Semestre Presença Média dos 

alunos do PIBID 

nas disciplinas 

Presença Média dos 

demais alunos nas 

disciplinas 

Percentual de presença dos 

alunos do PIBID em relação 

aos demais alunos (%) 

2009/2 7,7 25,5 30 

2010/1 7,0 9,3 75 

Média 53 

 

 

Na tabela 4 pode-se observar a frequência média dos alunos do PIBID em relação aos 

demais alunos da Turma de 2009/2, após o inicio do PIBID.  Como se observa, os alunos do 

PIBID tiveram uma frequência quase igual nas disciplinas oferecidas pelo Departamento de 

Física de Ji-Paraná que os demais alunos da Turma de 2009/2, embora, em média, havia 

apenas 8 alunos desta turma que participava do PIBID, que deveria ter iniciado com 50 

alunos.  
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Tabela 4: Frequência dos bolsistas e dos demais alunos da Turma de 2009/02 nas disciplinas oferecidas pelo 
Departamento de Física de Ji-Paraná, após o início do PIBID. 
Semestre Presença Média dos 

alunos do PIBID 

nas disciplinas 

Presença Média dos 

demais alunos nas 

disciplinas 

Percentual de presença dos 

alunos do PIBID em relação 

aos demais alunos (%) 

2010/2 6,4 9,0 71 

2011/1 4,8 5,2 92 

2011/2 6,0 8,0 75 

2012/1 5,5 8,0 69 

2012/2 3,0 2,3 130 

Média 87,4 

 

 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Através das respostas dos bolsistas foi possível se verificar que o PIBID teve 

influencia positiva em sua vida acadêmica, financeira e lhes incentivou a exercer a docência. 

Também disseram ter influenciado positivamente o aprendizado dos alunos da escola. Pelas 

respostas dos ex-bolsistas observa-se também que o PIBID foi positivo na sua vida 

acadêmica, lhes incentivou pela docência e lhes permitiu melhorar o aprendizado dos alunos 

da escola. 

Pelas respostas dos supervisores e coordenadores observa-se que todos consideram 

positiva a atuação do PIBID nas escolas. Observa-se também que enquanto os supervisores 

estavam satisfeitos com a atuação dos bolsistas, os coordenadores parecem não terem 

apreciado a atuação de alguns bolsistas. 

Na comparação das notas médias dos alunos do PIBID da Turma de 2009/2 com os 

demais alunos desta Turma, observa-se que antes do início do PIBID os alunos do PIBID 

desta Turma tinham uma nota média 106 % maior que os demais alunos desta Turma, 

enquanto que após o início do PIBID, a nota média dos alunos do PIBID foi 117 % maior que 

dos demais alunos desta Turma. Assim, pode-se observar que existe uma influência positiva 

do PIBID no rendimento acadêmico dos seus bolsistas. 
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Finalmente, em relação a permanência dos alunos do PIBID no Curso de Física, 

observa-se que no semestre 2009/2 estes alunos eram apenas cerca de 30 % dos alunos da 

Turma de 2009/2 e no semestre 2010/1 estes alunos eram cerca de 75 % dos alunos da Turma 

de 2009/2. Depois de iniciarem no PIBID, observa-se que a média de alunos do PIBID 

frequentando as disciplinas oferecidas pelo departamento de Física aumentou em relação aos 

demais alunos do Curso de Física, ficando em média 87 % dos demais alunos da Turma de 

2009/2. Com isto, observa-se que o PIBID influencia positivamente na permanência dos 

alunos no Curso de Física. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Neste trabalho mostramos que o PIBID pode ser considerado como um passo 

importante na evolução da educação brasileira em direção a uma educação de qualidade. 

Vimos também como funciona o PIBID, quais seus principais participantes e como ele se 

organiza na UNIR. 

 Como resultado das respostas dos questionários dos integrantes do PIBID foi possível 

se verificar que o PIBID é extremamente importante para os bolsistas, tanto do ponto de vista 

acadêmico quanto do ponto de vista financeiro. Da análise das notas dos bolsistas da Turma 

de 2009/2 verifica-se que os bolsistas do PIBID desta Turma tiveram notas médias superiores 

aos demais alunos da turma, o que produz uma diminuição na taxa de repetência do Curso. 

Além disto, pode-se verificar que os bolsistas se matriculam mais frequentemente nas 

disciplinas oferecidas pelo Departamento de Física que os demais alunos desta Turma. Com 

isto, pode-se concluir que este programa mantém os alunos bolsistas mais ligados ao Curso 

que os demais, melhorando assim a taxa de sucesso do Curso.  

 Em conclusão, vemos que o PIBID é um programa extremamente importante para a 

elevação da qualidade do ensino no Brasil e, por isto, deve ser mantido e até ampliado, a fim 

de se atingir mais alunos dos cursos de licenciatura. 
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APÊNDICE A – RESPOSTAS DOS BOLSISTAS 

 

 

1 - Por que escolheu o PIBID em vez de outros programas existentes na Unir, como o Pibic, 

Pibex, monitoria, etc.? 

Aline Pelo fato de trabalhar com alunos do ensino fundamental (9° ano) e alunos 

do ensino médio, já que quando concluirmos a graduação esses alunos 

serão nosso publico alvo. 

Bárbara Escolhi o PIBID por esta voltada para o ensino da licenciatura e por já ter 

participado da monitoria. 

Cinara Porque o PIBID é um programa de iniciação a docência nos e prepara para 

ser um bom profissional na área da educação, e era o único programa 

disponível na época. 

Clauane Como o PIBID é um programa de iniciação a docência vi neste projeto a 

oportunidade de aplicar tudo o que aprendemos na universidade para os 

alunos nas escolas. 

Franklis No meu caso era o único projeto disponível no momento. 

Janileide Foi o primeiro edital que abriu depois que entrei na faculdade e precisava 

de uma bolsa para dar continuidade a faculdade. 

Jaqueline Porque e o foco do PIBID é a docência, e nos possibilita uma experiência 

em sala de aula. 

Leane Na época eu estava no 1º período e o PIBID foi mais divulgado que os 

outros. 

Lenilza Porque é um programa voltado para os acadêmicos que irão ser futuros 

professores. 

Maria Por proporcionar experiência nas escolas uma vez que estes outros 

programas existentes não te dão a oportunidade de sala de aula, das 

dificuldades e necessidades das escolas, realidade esta que sendo professor 

teremos que enfrentar. 

Valdeide Por que o PIBID abre portas para poder da aula em escolas públicas. E por 

que ajuda muito no meu aprendizado na faculdade pois tenho que 

aprender mais pra passar o conteúdo para os alunos. 

Vanessa Já participei do pibic e de monitoria, o PIBID era o único programa que 
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estava com edital aberto. 

 

2 – Que benefícios o PIBID trouxe para sua vida acadêmica? 

Aline Proporcionou novos aprendizados, possibilidade de dedicação aos estudos.

Bárbara Desenvolvimento intelectual. 

Cinara Além de mostra como é de perto um profissional da educação, nos ensino 

maneiras de transmitir o conteúdo, usando varias didáticas. 

Clauane Experiência em sala de aula e melhor rendimento acadêmico. 

Franklis Após ter entrado no projeto meu rendimento acadêmico melhorou muito, 

consegui passar em mais matérias e com melhor aproveitamento. 

Janileide Revisar sempre os conteúdos de física básica. 

Jaqueline Com o PIBID pude estar presente no ambiente escolar, tive a oportunidade 

de revisar os conteúdos que aprendi durante o curso de física. 

Leane Eu consegui um aproveitamento bem melhor através do PIBID, conceitos 

que antes eu tinha muita dificuldade de entender fui “obrigada” a aprender 

para ensinar os alunos e, com isso, meu desempenho melhorou bastante. 

Lenilza Poder rever mais os conteúdos, isso nós ajuda estar sempre estudando. 

Maria Mais segurança e experiência, aprendizado dos conteúdos que devido a 

necessidade de ensinar eram mais estudados, rever conceitos físicos que 

muitas vezes não foram possíveis entender nas aulas. 

Valdeide Muita experiência em sala de aula e melhor rendimento acadêmico. 

Vanessa Me ajudou a estudar conteúdos que não foram vistos na minha graduação. 

 

3- Que benefícios o PIBID lhe trará para sua futura profissão? 

Aline Experiência em docência. 

Bárbara Experiência profissional. 

Cinara Experiências. 

Clauane O PIBID trouxe vários benefícios como experiência em sala de aula e 

preparação de aula que chame a atenção dos alunos, como apresentação de 

experimentos de baixo custo e utilização de recursos tecnológicos como 

slides, os aplets etc.. 

Franklis Certamente o conhecimento da área na qual eu vou atuar, o projeto 

proporciona uma pratica na área de ensino. 
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Janileide Experiência em sala de aula, além de buscar ensinar física de forma mais 

descontraída. 

Jaqueline Com o PIBID me preparei melhor para dar aulas e tive experiência com os 

alunos e com a escola. 

Leane Acho que já vou entrar em sala de aula com uma segurança bem maior do 

que se eu não tivesse tido esse aprendizado do PIBID. 

Lenilza A oportunidade de ter um contato maior com os alunos, com o dia a dia 

escolar, como participar de conselhos de classes, entrega de boletins, etc, 

que somente com o estágio não é possível. Já saberei como funciona um 

ambiente escolar, a melhor maneira de ensinar um conteúdo para os 

alunos, e também como preparar uma boa aula e com métodos 

alternativos. 

Maria Com certeza experiência e mais autoconfiança, além de ter trazido uma 

grande aprendizagem com relação aos conteúdos. 

Valdeide O PIBID trouxe benefícios como experiência em sala de aula, me ajudou 

nas preparação onde preparamos aula diferente pra chamar a atenção dos 

alunos, como apresentação de experimentos e montagem e utilização de 

recursos tecnológicos como slides, os aplets, etc. 

Vanessa Não pretendo seguir a carreira de professor, acredito que o PIBID tenha 

me ajudado no amadurecimento pessoal, no relacionamento com pessoas 

,a me expressar e isso é de suma importância para qualquer profissão. 

 

4 - Do ponto de vista financeiro, qual a importância do PIBID? 

Aline Importante 

Bárbara Importante 

Cinara Importante 

Clauane Importante 

Franklis Importante 

Janileide Fundamental 

Jaqueline Importante 

Leane Fundamental 

Lenilza Importante 

Maria Importante 
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Valdeide Importante 

Vanessa Fundamental 

 

5- O PIBID lhe incentivou a exercer a docência ou não? Porque? 

Aline Sim, porque observamos que os alunos precisam de professores 

específicos para cada disciplina para que aos poucos a educação melhore. 

 

Bárbara Sim, através dele percebi que a participação com os alunos não só 

desenvolve o aprendizado dos alunos mais também o aprendizado 

significativo do meu conhecimento, através do PIBID compreendi que 

lecionar é mais prazeroso do que estudar em grupos ou sozinha. 

Cinara Sim, pude aprender como ser um educador. 

Clauane Sim, porque a partir do momento que fui para sala de aula comecei a ver 

as necessidades e dificuldades dos alunos e vi a possibilidade de poder 

ajuda-los. 

Franklis Eu diria que o PIBID, me mostrou o atual estado da educação. 

Janileide Sim. Pois estar em contato com o dia a dia da escola, planejar aulas 

despertou um lado meu que ainda desconhecia para a afinidade com 

educação. 

Jaqueline Sim porque pude ver as necessidades dos alunos e fiquei motivada a 

passar meus conhecimentos adquiridos. 

Leane Com certeza que sim. Antes de participar do PIBID eu não me imaginava 

em sala de aula, depois das experiências que tive no PIBID, minha visão 

da docência mudou bastante e é muito gratificante o fato de poder ajudar 

os alunos em seu aprendizado. 

Lenilza Sim, antes do PIBID eu tinha dúvidas se iria dar conta de uma sala de aula 

repleta de adolescentes, de como eu iria me comportar a cada mau 

comportamento, mas com a convivência que o projeto me proporcionou vi 

que saberei como lidar com essas atitudes dos alunos, e que isso não me 

fara desistir da profissão. 

Maria Sim. Pois a partir do momento que você está em contato com a sala de 

aula você já está exercendo a docência e isso o PIBID proporcionou, 

através de feiras de ciências, recuperação paralela, docência compartilhada 
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entre outras. 

Valdeide Sim, porque quando fui pra sala de aula percebi a necessidades e 

dificuldades dos alunos, e percebi onde poderia ajudá-los. 

Vanessa Não, pois nele temos noção de como é a vida de um professor e eu não 

quero exercer essa profissão. 

 

6- Que influência na aprendizagem dos alunos que você atendeu você acredita ter tido? Qual 

o motivo que o leva a acreditar nisto? 

Aline Grande influência, nesse tempo de atuação do projeto, trabalhamos com 

muitos alunos os quais vinham desanimados com a disciplina, com muita 

deficiência nos cálculos, nas interpretações dos problemas, onde 

trabalhamos justamente nesse ponto onde os alunos possuíam maior 

dificuldade. 

Bárbara Sim acredito devido que através do aumento das notas pode-se notar que 

os alunos que foram monitorados tiveram êxito em estudar, também por 

ter poucos alunos na monitoria foi mais fácil de controlar e desenvolver o 

plano de estudo. 

Cinara Bom os alunos tinham muitas dificuldades na interpretação de texto 

acredito com o PIBID pude saciar algumas dúvidas. O motivo que me leva 

a acreditar é o fato de alguns alunos pedirem para ter reforço de química e 

matemática. 

Clauane Acredito ter dito uma influência positiva pois eles tiraram dúvidas dos 

conteúdos. 

Franklis Acredito que em conceitos, por que sempre tentei relacionar com o 

cotidiano deles. 

Janileide O mais relevante nas notas e na parte teórica da física. Pelo fato dos 

mesmos conseguirem passar nas recuperações e sempre que explicou 

algum exercício de física, friso muito o contexto físico ao invés da 

matemática. 

Jaqueline Acredito que por ter um contato diferente do de uma sala de aula formal 

os alunos se sentiam mais a vontade para tirar dúvidas e participar, tendo 

assim um melhor rendimento. 

Leane  
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Lenilza Acredito que todos nós tivemos influencia sim, pois ate quando não 

estávamos na escola com eles, eles ficavam perguntando pelas redes 

sociais sobre alguma questão e dizendo que gostavam muito do nosso 

trabalho com eles. 

Maria Sim, pois tudo que você ensina de alguma maneira é absorvido, as vezes 

por alguns mas sempre se aprende quando tem alguém disposto a ensinar. 

Valdeide  

Vanessa No raciocínio, pois na resolução de exercícios eu não colocava a formula e 

substituía as letrinhas, solucionava as questões através da teoria e do 

raciocínio, mostrando ao aluno as várias formas de se resolver um 

problema. Acredito que isso os tenha ajudado não só nas questões de 

física mas em todas as disciplinas. Um dos grandes problemas 

educacionais hoje é que o aluno quer chegar a uma resposta sem se 

preocupar se faz sentido a resposta que ele encontrou, eles calculam sem 

saber o que estão calculando por isso que vários alunos tem boas notas no 

boletim, mas não conseguem uma boa nota no Enem. 

 

7 - Como você classifica sua participação na escola? 

Aline Ótima. Sempre estávamos disponíveis para esclarecer dúvidas dos alunos, 

para realizar reforços, trabalhando em conjunto com o professor. 

Bárbara Boa. Pois a escola teve participação direta na sala de aula, assim alguns 

alunos foram privilegiados em desenvolver seu material de estudo, através 

de monitorias, feira-ciências e palestras. 

Cinara Boa. 

Clauane Boa. Entrei no PIBID recentemente, mas acredito que minha participação 

até agora foi boa porque acredito ter exercido uma influência positiva na 

aprendizagem dos alunos. 

Franklis Boa. Sempre tentei fazer o meu melhor. 

Janileide Ótima. Porque participo ativamente de todas as atividades designadas pelo 

professor supervisor além de buscar sempre melhorar minhas atuações. 

Jaqueline Boa. Porque na escola pude conviver bem com os alunos e com os 

professores e com os demais funcionários. 

Leane Boa. Consegui ajudar o necessário, não foi ótima, pois em muitas 
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situações eu não soube como agir, e alguns conceitos que eu estava 

insegura e sentia que os alunos não conseguiam absorver tão bem por 

causa da minha insegurança. 

Lenilza Ótima. Foi criado um vínculo com os alunos. 

Maria Boa. Sempre procurei fazer o melhor, e sempre que marcavam as 
atividades estava presente tentando levar um pouco do meu conhecimento.

Valdeide Boa. Pois estive sempre presente, é quando os alunos tinha alguma dúvida, 

procurava esclarecer, nem todas sabia as respostas. 

Vanessa Boa. Pois sempre fiz as atividades que os professores pediam. 

 

8 - Como você classifica sua participação geral no PIBID? 

Aline Boa. Nota-se a grande influência da atuação do projeto nas escolas, isso 

refletido nas melhores notas dos alunos, isso graças aos trabalhos dos 

bolsistas. 

Bárbara Boa. Atendi os objetivos do programa do PIBID através da participação 

dos alunos. Desenvoltura em preparar a docência e experimentos para 

escola.  

Cinara Boa. Não tive reclamações e fiz o máximo que pude, para desempenhar 

todas as atividades. 

Clauane De modo geral acredito ter tido uma influência boa, pois alem de 

contribuir para a aprendizagem dos alunos minha participação neste 

projeto me trouxe experiência em sala de aula. 

Franklis Boa. Sempre tento fazer aquilo que sou designado. 

Janileide Ótima. Participo de todas as atividades previstas pelo subprojeto, 

buscando melhorar sempre meu desempenho. 

Jaqueline Boa. Porque realizei algumas atividades interessantes como apresentação 

de experimentos em feira de ciências. 

Leane Boa. Porque eu consegui cumprir as tarefas que me foram solicitadas, 

embora pudesse ter me preparado mais para algumas tarefas, por exemplo, 

houve aulas de docência ou recuperação paralela que eu não tinha tempo 

de me preparar devido às matérias da faculdade que eram minha 

prioridade, e deixava um pouco a desejar durante a tarefa pela falta de 

planejamento. 

Lenilza Boa. Porque sempre que atividade, seja reunião na unir, sejam atividades 
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nas escolas sempre cumpri com o que me foi determinado. 

Maria Ótima. Sempre fiz tudo que me foi proposto. 

Valdeide Boa. Pois estou sempre presente nas atividades que é me passada, e tbm 

estou sempre procurando fazer resumos, artigos para apresentar 

Vanessa Boa. Pois sempre fiz as atividades que os professores e coordenadores 

pediam. 

  

 

9 - Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

Aline Positivo: realização de feiras e apresentação de experimento aos alunos, 

poder atuar como professor auxiliar para os alunos, assim adquirindo 

grande experiência em docência. 

Negativo: o desrespeito de alguns bolsistas em cumprir seus trabalhos com 

os alunos, fazendo com que o projeto perca sua credibilidade para os 

alunos. 

Bárbara Gostei da convivência entre os bolsistas e orientadores, sempre estando 

dispostos a solucionar e sanar qualquer dificuldade que os bolsistas 

tivessem tudo isto através do Programa GP-WEB e reuniões semanais. 

Não tenho nada a reclamar. 

Cinara Gostei de tudo, dos encontros, o programa em si dos coordenadores, mas 

não gostei da participação da Escola Gonçalves dias no programa, pois 

para min a escola não deu o devido valor aos bolsistas e ao programa. 

Clauane Gostei da contribuição para a aprendizagem dos alunos com a utilização 

de recursos tecnológicos, as recuperações paralelas, a produção de 

experimentos de baixo custo, entre outros. Quanto ao que não gostei no 

PIBID acho que pode ser melhorada a aplicação de cada um dos aspectos 

citados anteriormente. 

Franklis O programa em si foi ótimo, mas alguns supervisores deixaram a desejar, 

que algumas atividades deviam ser mais bem planejadas. 

Janileide Gostei: de participar do cotidiano das escolas, bem como, conhecer suas 

funcionalidades; incentivo a pesquisa que o subprojeto desperta nos 

bolsistas, incentivo a participação nos congressos etc.. 

Não gostei: falta de organização para o desempenho de algumas atividades 
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e pouco desenvolvimento de pesquisas para aprimorar o ensino nas 

escolas, particularmente referente a disciplina de física 

Jaqueline O que eu gostei foi as experiências que pude ter nas escolas. E o que não 

gostei é que poderíamos ter desenvolvido mais atividades. 

Leane Além do financeiro que me ajuda bastante, gosto do aprendizado que o 

PIBID me proporciona e não gosto da falta de planejamento que muitas 

vezes é notado, pelo fato de que a maioria das vezes as coisas são feitas de 

ultima hora, o que gera muito stress e tarefas/eventos mal feitos. 

Lenilza Gostei das novas amizades, dos novos aprendizados, dos contatos com os 

supervisores e coordenadores, da liberdade que tivemos na escola Marcos 

Bispo da Silva, deu para se sentir parte da equipe daquela escola. Não 

gostei muito da parte de modelagem, pois ficou bem em falta, acredito que 

se tivesse feito o que o coordenador propôs seria uma experiência muito 

importante para nós futuros professores. Como sugestão acredito que deve 

se levar mais a serio essa parte, pois nas escolas que não é possível ter um 

laboratório esses recursos é muito útil. 

Maria Gostei do aprendizado que o PIBID trouxe, das experiências da pratica 

pedagógica, dos amigos que fiz, de poder contribuir de alguma forma, não 

gostei da falta de organização da pouca importância que a escola e o 

supervisor onde atuei dava ao programa, das poucas atividades, acredito 

que poderiam ter feito mais. 

Valdeide Gosto das atividades em geral. E de tudo o que foi feito: como feiras de 

ciências, recuperação, docências. O que não gosto e que nos bolsista 

deixamos muito á deseja. 

Vanessa Gostei. 

Não gostei: o relapso e a falta de compromisso de alguns colegas e de 

alguns professores quanto ao cumprimento das atividades. 

 

10 - Você teve dificuldades para assimilar os conteúdos do Ensino Médio simultaneamente 

com os conteúdos da Universidade? 

Aline Não. 

Bárbara Não 

Cinara Não tive dificuldade no inicio com o uso de calculado cientifica, pois a 
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usamos na faculdade e na escola não se pode usar, então tive que aprender 

a fazer notações cientifica em o uso dela. 

Clauane Não. 

Franklis Não. 

Janileide Não. 

Jaqueline A dificuldade existe, pois é preciso dedicar tempo para aprender os 

conteúdos e o tempo as vezes é pouco. 

Leane Não porque eu trabalhei apenas com turmas de 1º ano, sendo assim era só 

relembrar as matérias tendo em vista já ter feito mecânica 1. 

Lenilza Um pouco, pois o nosso ensino médio é muito fraco e defasado. 

Maria Algumas vezes sim, pois muitos conteúdos do Ensino Médio não foram 

vistos na Universidade. 

Valdeide Não, Pois da para assimilar fácil mente. 

Vanessa Não. 

 

11 - Em relação aos demais alunos de sua sala de aula, você considera seu rendimento 

acadêmico: 

Aline Melhor 

Bárbara Melhor 

Cinara Igual 

Clauane Igual 

Franklis Melhor 

Janileide Muito Melhor 

Jaqueline Igual 

Leane Igual 

Lenilza Igual 

Maria Melhor 

Valdeide Igual 

Vanessa Melhor 
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APÊNDICE B – RESPOSTAS DOS EX-BOLSISTAS 

 

 

1 - Por quanto tempo você foi bolsista do PIBID? 

Cristiano Dois meses 

David Dois anos em media. 

Jhaizon 10 meses. 

Kemuel 1 ano. 

Luana 2 anos. 

Marcio 1 ano e 4 meses 

Neuza Fevereiro 2009 a novembro 2010b - 1 ano e 9 meses. 

Rubens 4 meses 

Tatiana Um ano e três meses. 

Vinicius 2 anos 

 

2- Por que escolheu participar do PIBID em vez de outros programas que a Unir fornece, 

como o Pibic, Pibex, monitoria, etc.? 

Cristiano Foi o primeiro oferecido logo após eu iniciar o curso. 

David A proposta pedagógica do PIBID era melhor. 

Jhaizon No inicio era o único programa que estava disponível. 

Kemuel Por incentivo do professor coordenador do projeto. 

Luana Pois me identifico com a licenciatura 

Marcio Por fazer licenciatura 

Neuza Por estar relacionado mais diretamente com minha área de formação. 

Rubens Pois está relacionado a área de formação e foi o que me deu a 

oportunidade. 

Tatiana O principal motivo foi por ser remunerado, posteriormente, por que com o 

projeto eu iria poder ‘atuar como professor’, e vi que isso seria muito 

significante para minha futura carreira como docente. 

Vinicius Por que estava relacionado ao meu curso. 

 

3- Sua saída do PIBID se deveu a: 

Cristiano Saída Voluntária. 
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David Saída Voluntária 

Jhaizon Termino do Programa. 

Kemuel Saída Voluntária. 

Luana Termino do Programa 

Marcio Termino do Programa 

Neuza Conclusão do Curso 

Rubens Saída Voluntária 

Tatiana Termino do programa 

Vinicius Conclusão do Curso 

 

4- Se sua saída do PIBID foi voluntária, explique o motivo. 

Cristiano Me dedicar mais ao curso. 

David Assinatura de contrato emergencial com o estado. 

Jhaizon  

Kemuel Em razão de ter passado em concurso público. 

Luana  

Marcio  

Neuza  

Rubens Ter passado em concurso público 

Tatiana  

Vinicius  

 

5 - Você já concluiu o Curso de Licenciatura em Física? 

Cristiano Não. 

David Sim. 

Jhaizon Não. 

Kemuel Sim. 

Luana Não. 

Marcio Estou no ultimo semestre. 

Neuza Sim. 

Rubens Sim. 

Tatiana Não 

Vinicius Sim 
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6 - Você exerce a docência? Se sim, diga onde, sob que regime funcional e quais as 

disciplinas que ministra neste ano? 

Cristiano Não. 

David Sim, Escola Janete Clair. Física, ciências e matemática. 

Jhaizon Não. 

Kemuel Não. 

Luana  

Marcio Trabalhei dois anos em regime emergencial até julho desse ano com 

Física. 

Neuza Sim, EEEFM Janete Clair, Ciências, matemática, química e sociologia. 

Rubens Não exerço ainda 

Tatiana  

Vinicius Sim, concursado estatutário.Disciplinas: Física, Filosofia, Química, 
Matemática e Biologia 

 

7 - Quais os benefícios que o PIBID trouxe para sua vida profissional? 

Cristiano Experiência de como deve ser a docência e certa prática na produção de 

trabalhos, seminários. 

David Experiência com trabalhos experimentas e melhora na didática. 

Jhaizon Mostrou como que é a rotina em sala de aula. 

Kemuel A experiência trabalhar com adolescestes, além de promover a efetivação 

dos conhecimentos adquiridos na faculdade na pratica. 

Luana  

Marcio Graças ao programa obtive experiência para comprovar e poder trabalhar. 

Neuza Experiência, ou seja, técnicas viáveis a serem aplicadas em aula. 

Rubens Aprendizado eficiente e experiência de lidar com discentes 

Tatiana  

Vinicius O benefício de inovar para ministrar minhas aulas. 

 

8- O PIBID lhe influenciou a seguir sua carreira profissional hoje? Explique? 

Cristiano Não. Não sigo a docência 

David Sim. 
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Jhaizon Não. Pois não pretendo ficar na área de educação. 

Kemuel Não, atualmente não atuo na área devido estar em outro concurso. 

Luana  

Marcio Com certeza. Pois foi através dele que aprendi como seria trabalhar na 

área. 

Neuza Sim, já tinha vocação antes, mas pude ter certeza durante a participação no 

projeto. 

Rubens Sim, pois 

Tatiana Não sei dizer ao certo, durante o tempo que atuei no projeto sim, eu 

gostava da sensação de estar diante da turma, de ser a professora, mas 

atualmente não tenho toda essa certeza. 

Vinicius Sim, Os motivos são diversos, mas o que mais me influenciou foi o 

contato com os professores que me instruiu a forma de ministrar as aulas. 

 

9- Sua participação na escola através do PIBID teve alguma importância para o aprendizado 

dos alunos atualmente e de sua capacitação profissional? 

Cristiano Dos alunos, acredito que sim. Em minha capacitação, também, pois foi a 

minha primeira experiência profissional. 

David Sim. 

Jhaizon Sim. 

Kemuel Acredito que para o aprendizado sim, para a capacitação profissional. 

Luana  

Marcio Sim, acredito que nos dois casos houve evolução significativa. 

Neuza Sim. 

Rubens Sim 

Tatiana Me fez ver como realmente é ser um professor, os problemas que existem 

em uma escola (falta de estrutura física, de organização, de recursos 

financeiros), o desinteresse de alguns alunos e/a dificuldade em assimilar 

os conteúdos. 

Vinicius Sim, utilizo métodos de ensino que aprendi em quanto trabalhei no PIBID. 

 

10 - Como você classifica a sua participação na escola atualmente? Por quê? 

Cristiano Boa. Participei do projeto por pouco tempo 
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David Ótima. O trabalho é feito da melhor maneira possível, é possível 

acompanhar o aprendizado de quase todos. 

Jhaizon Não estou na escola. 

Kemuel Boa. Cumpri as determinações do projeto, mas não promovi nenhuma 

inovação significativa. 

Luana Boa. Falta de recursos e maior organização 

Marcio Boa. Aprendi muitas coisas relevantes sobre como organizar e planejar 

boas aulas. 

Neuza Boa. Porque trabalho com amor e ofereço o melhor aos meus alunos. Mas 

trabalhar disciplinas fora da área de formação é ruim. 

Rubens Não estou lecionando ainda 

Tatiana  

Vinicius Boa. Devido ao desinteresse dos alunos não tem como utilizar todos os 

métodos de ensino aprendidos no PIBID. 

 

11- Como você classifica a sua participação geral no PIBID? 

Cristiano Boa. Idem a anterior. 

David Ótima. Foi desenvolvido trabalhos no projeto e houve melhoras no 

rendimento escolar aos alunos que participavam. 

Jhaizon Boa. Não houve reclamações. 

Kemuel Boa. Cumpri as determinações do projeto, mas não promovi nenhuma 

inovação significativa. 

Luana Boa. Falta de recursos e maior organização. 

Marcio Boa. Frequentei as reuniões e eventos, e isso trouxe bastante aprendizado. 

Neuza Ótima. Atendi as exigências buscando fazer sempre o melhor. 

Rubens Boa. Procurei cumprir os regulamentos 

Tatiana Boa. Acredito que me esforcei que fiz o que era proposto. 

Vinicius Boa. Nada a comentar 

 

12- Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

Cristiano Gostei da amostra de como é a sala de aula. Não gostei do pouco interesse 

na época, visto que o projeto estava em fase inicial 

David Gostei: da metodologia, aprendi a planejar aulas, explicar conteúdos, 
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desenvolver atividades experimentais com materiais de baixo custo. 

Não gostei. que nem todos os alunos gostavam de participar do projeto na 

escola. 

Jhaizon Gostei dos encontros e das aulas de reforços. Não gostei da carga horária 

que era de 12h por semana na escola dando reforço. 

Kemuel Gostei da possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na 

faculdade e de interagir com os colegas bolsistas na troca de experiências 

e na realização de projetos. Não gostei da gestão administrativa do 

projeto, as datas do pagamento da bolsa e para realização das atividades 

eram muitas vezes incertas. 

Luana Gostei da interação e da experiência que obtive com o programa. 

Não gostei de alguns desencontros por falta de organização. 

Marcio Treinamento e aulas práticas. Remuneração. 

Neuza A interação com os alunos da escola e com os colegas do projeto, as dicas 

dos coordenadores, enfim, foi muito bom. 

Rubens Gostei de ter a oportunidade de interagir, tanto como discentes e docentes, 

respectivamente, não tenho o que dizer o que não gostei pois o tempo que 

fiquei no projeto foi relativamente curto. 

Tatiana  

Vinicius Nada a comentar. 

 

13 - Você teve dificuldades para assimilar os conteúdos do Ensino Médio simultaneamente 

com os conteúdos da Universidade? 

Cristiano Não. 

David Não, foi muito bom, pude reforçar o que estudava na faculdade. 

Jhaizon Não. 

Kemuel Não. 

Luana Sim. 

Marcio Um pouco, quando os conteúdos não coincidiam. 

Neuza Não. 

Rubens Não. 

Tatiana Não, pelo contrario, durante minha participação no projeto, foi o período 

de obtive melhor rendimento na vida acadêmica. 
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Vinicius  

 

14- Em relação aos demais professores da escola, você considera o seu rendimento docente: 

Cristiano Creio que essa questão não se aplica a meu caso, não exerço a docência 

David Igual. 

Jhaizon Não sou professor. 

Kemuel Igual. 

Luana Melhor. 

Márcio Melhor. 

Neuza Melhor. 

Rubens Inferior. Na época, inferior, pois eles já estavam no ramo há mais tempo. 

Tatiana Igual 

Vinicius Igual 

 

15- Em relação aos demais alunos de sua turma na Unir, como você estimaria o seu tempo de 

conclusão do Curso de Licenciatura em Física: 

Cristiano Inferior. 

David Na média. 

Jhaizon Na média. 

Kemuel Superior. 

Luana Superior. 

Marcio Inferior. 

Neuza Na média. 

Rubens Na média. 

Tatiana Superior 

Vinicius Superior 
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APÊNDICE C – RESPOSTAS DOS SUPERVISORES 

 

 

1-No início de sua participação do PIBID foi lhe apresentado o programa, normas, objetivos, 

etc.? 

Doerte Sim 

Marconi Já conhecia o projeto. 

 

2-Você participou da elaboração do projeto do PIBID? Em caso afirmativo, de que forma? 

Doerte Em parte! Pois o projeto não iniciou em outra Escola. 

Marconi Não. 

 

3- Você apresentou propostas para a melhoria do PIBID durante sua execução? Em caso 

afirmativo, quais? 

Doerte Sim! Mas essas propostas foram voltadas a cada bolsista, de como atuar 

na escola, de como avaliar uma aluno. 

Marconi Sim. Objetivando uma melhor integração entre bolsistas e alunos, propus 

maior aproveitamento do tempo do programa com práticas experimentais 

e diferenciadas, não fazendo do PIBID um programa de “reforço escolar”, 

mas para realmente gerar uma experiência docente aos bolsistas com 

benefícios também para os alunos atendidos. 

 

4- O coordenador do programa antes fez alguma pesquisa para saber como o PIBID poderia 

atuar de uma forma melhor na escola? 

Doerte Como disse acima o PIBID, não iniciou na escola, mas creio quando o 

PIBID foi transferido para a escola Marcos Bispo da Silva, sentamos e 

analisarmos como trabalharíamos com o PIBID na escola. 

Marconi Não sei informar. 

 

5 - Como você classifica sua interação com: a) o coordenador do PIBID; b) os bolsistas do 

PIBID. 

Doerte Com o coordenador a distancia impediu uma melhor interação! Com os 

bolsistas a interação foi muito boa, crescemos juntos durante esses 16 
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meses. Aprendi muito com eles, e espero também ter passado muitas 

experiências boas a cada um deles. 

Marconi a) Direta, sem intermediários, facilitada, apesar de um pouco descontínua 
devido compromissos profissionais meus e dele (choque de agenda). 
b) Da mesma forma, sempre solícitos e motivados, realizando suas 

atividades da melhor forma possível. 

 

6- Os bolsistas com que trabalhou mantiveram postura profissional e atenderam os requisitos 

do programa? 

Doerte Sim. 

Marconi Perfeitamente, ao meu ver. 

 

7- Em sua opinião os bolsistas com que trabalhou estavam aptos a exercer as atividades 

docentes previstas no projeto? 

Doerte Sim. 

Marconi Sim. 

 

8- Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

Doerte O PIBID se tornou para a escola uma ferramenta muito boa de amparo aos 

alunos que tem dificuldades de aprender dentro da sala, devido o pouco 

tempo que o professor tem para trabalhar tantos temas; isto foi muito 

importante, tanto para os alunos, quanto para mim, professor. Ainda não 

achei nem um ponto negativo em relação ao PIBID. 

Marconi O projeto é formidável, como um todo. Ajuda ao graduando, 

profissionalmente, e à escola, pedagogicamente. Às vezes sinto que a 

divisão do tempo para as atividades mina algumas possibilidades, mas isso 

não tira o sucesso do programa. 

 

9- Que benefícios o PIBID trouxe para escola? 

Doerte Aumento na aprendizagem dos alunos – Visualização de novos métodos 

de ensino aprendizagem e possibilitou ao professor aplicar todo conteúdo 

ofertado pelo livro didático. 

Marconi Melhor desempenho de alunos participantes das aulas, que desenvolveram 

maior interesse no campo das ciências naturais e mais facilidade para o 
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entendimento de situações problema expostas nas aulas. 

 

 

  



100 

 

  



101 

 

APÊNDICE D – RESPOSTAS DOS COORDENADORES 

 

 

1- Para elaboração do projeto foi levado em conta o nível de conhecimento dos alunos, 

acadêmicos e a renda pessoal? 

Carlos Sim para o nível de conhecimento e não para a renda pessoal. 

Walter Sim e não, respectivamente. 

 

2- O programa fez alguma pesquisa para saber quais dificuldades disciplinares que as escolas 

apresentam? 

Carlos Não e sim. Uma pesquisa específica para este fim não foi feito, entretanto 

o programa foi feito baseado em pesquisas de TCC de alunos e que foram 

feitas sobre a realidade da escola rondoniense. 

Walter Não foi preciso, pois estas dificuldades são conhecidas. 

 

3- Os acadêmicos selecionados mantiveram postura profissional e atenderam aos requisitos 

que a escola necessitava? 

Carlos Sim. 

Walter A maioria sim. 

 

4- Os professores orientadores das escolas atenderam os requisitos do projeto? Tiveram uma 

participação contínua? 

Carlos Não completamente. 

Walter Nem sempre. 

 

5- A interação entre os bolsistas e coordenadores foi satisfatória? As atividades 

desenvolvidas pelo PIBID tiveram a participação de todos e atenderam o propósito do 

projeto? 

Carlos A interação não foi muito satisfatória. Nem todos os propósitos do projeto 

puderam ser atendidos. A participação de todos não foi completamente 

satisfatória. 

Walter Nem todos participaram com o mesmo empenho. 
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6- Cite o que você gostou e o que você não gostou no PIBID. 

Carlos Gostei das atividades que foram realizadas. Não gostei da falta de 

empenho por parte das escolas atendidas pelo programa. 

Walter Gostei de todas das atividades realizadas. Não gostei da falta de empenho 

por parte de alguns membros do projeto. 

 

7- Que benefícios o PIBID lhe trouxe? 

Carlos Experiência na vida acadêmica e na vida escolar. 

Walter Um melhor conhecimento da realidade escolar e da realidade dos alunos 

da Unir. 
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III - elevar a qualidade das ações acadêmicas voltadas à formação inicial de professores 
nos cursos de licenciatura da Fundação Universidade Federal de Rondônia; 

IV - estimular a integração da educação superior com a educação básica, de modo a 
estabelecer projetos de cooperação que elevem a qualidade do ensino nas escolas da 
rede pública; 

V - fomentar experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, que 
utilizem recursos de tecnologia da informação e da comunicação e que se orientem para 
a superação de problemas identificados no processo ensino-aprendizagem; 

VI - valorização do espaço da escola pública como campo de experiência para a 
construção do conhecimento na formação de professores para a educação básica; 

VII - proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências 
metodológicas e práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da 
escola. 

          II – DAS CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA 

Art. 2º O PIBID é um programa concebido pelo Ministério da Educação, por intermédio da 
Secretaria de Educação Superior – SeSu, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
– FNDE. 
 
Art. 3º As Escolas Participantes concordam, por meio de Termo de Acordo (Anexo I) 
assinado por seus dirigentes, em receber em suas dependências os licenciandos bolsistas e 
os professores coordenadores dos subprojetos PIBID ao longo de sua execução, bem como 
possibilitar a realização das atividades do PIBID no âmbito escolar. 
        Parágrafo único.  Entende-se por escolas participantes as escolas públicas municipais, 
estaduais e federais, cujas Secretarias de Educação possuam convênio vigente com a 
Fundação Universidade Federal de Rondônia. 
 
Art. 4º O PIBID inclui atividades nas escolas participantes, nas dependências da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia e em outros espaços educacionais envolvendo, 
obrigatoriamente, todos os bolsistas (professores coordenadores, professores, supervisores e 
licenciandos bolsistas) e, em situação especial, outros membros da comunidade escolar e 
acadêmica que queiram colaborar voluntariamente com a execução do PIBID/UNIR. 

III – DAS ÁREAS CONTEMPLADAS PELO PIBID/UNIR 

Art. 5º O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia está voltado para a melhoria das licenciaturas por meio 
de projetos que contribuam para a formação docente de acordo com editais específicos, 
abertos via UNIR/PROGRAD/PIBID tendo como eixos norteadores as áreas apontadas em 
editais ou documentos da CAPES. 

IV – DA COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DO PIBID 
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Art. 6º Compõe a equipe do PIBID o coordenador institucional, o coordenador deárea de 
gestão de processos educacionais, os professores coordenadores dos subprojetos, os 
professores supervisores das escolas participantes e os licenciandos bolsistas. 
    Parágrafo 1º Compreende-se por coordenador institucional o representante do 
PIBID/UNIR na Universidade e junto a CAPES. 
     Parágrafo 2° Compreende-se por coordenador de área de gestão de processos 
educacionais o docente indicado para acompanhar o desenvolvimento pedagógico do  
Projeto Institucional. 
     Parágrafo 3° Compreende-se por professor coordenador de área, o docente das unidades 
acadêmicas que respondem pela elaboração e execução do subprojeto em sua área de 
atuação. 
      Parágrafo 4° Compreende-se por supervisor o professor da escola participante que 
acompanhará as atividades do PIBID nessa instituição. 
     Parágrafo 5° Compreende-se por licenciandos bolsistas os alunos de cursos de 
licenciatura da UNIR que foram selecionados para participar do programa.          
 
Art. 7º São exigências para ocupar o cargo de coordenador institucional: 

I - ser indicado pelo Colegiado do PIBID/UNIR; 

II - ser professor efetivo, em exercício, da UNIR; 

III - possuir, no mínimo três anos de experiência no magistério superior; 

IV - preferencialmente possuir experiência na docência de disciplinas de formação 
pedagógica; 

V - estar de acordo com o termo de compromisso para o coordenador institucional 
(Anexo II ). 

 
Art. 8º São exigências para ocupar o cargo de coordenador de área de gestão de processos 
educacionais: 

I - ser indicado pelo Colegiado do PIBID/UNIR;  

II - ser professor efetivo, em exercício, da UNIR; 

III - possuir, no mínimo três anos de experiência no magistério superior;  

IV - possuir experiência em pesquisas educacionais; 

V - possuir experiência na docência de disciplinas de formação pedagógica; 

VI - estar de acordo com o termo de compromisso para o coordenador de gestão 

(Anexo III). 
 
Art. 9º São exigências para ocupar o cargo de professor coordenador dossubprojetos: 

I - possuir, no mínimo, três anos de experiência no magistério superior; 

II - ser docente de curso de licenciatura, preferencialmente das disciplinas de estágio 
supervisionado e/ou disciplinas pedagógicas do curso; 

III - Ter sua formação básica na área do subprojeto ou áreas afins;  

IV - pertencer ao quadro efetivo da instituição; 

V - ter, no mínimo, 12 horas semanais disponíveis para as atividades do PIBID; VI – 
estar de acordo com o termo de compromisso para o coordenador de área (Anexo 
IV). 
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Art. 10. São exigências para ocupar o cargo de professor supervisor: 

I - ser brasileiro, naturalizado ou possuir visto permanente; 

II - estar em dia com as obrigações eleitorais; 

III - possuir, no mínimo, 12 horas semanais extraclasses disponíveis para se dedicar às 
atividades desenvolvidas no projeto, declarando esta disponibilidade no ato da 
inscrição; 

IV - no caso de o professor ministrar aulas em mais de uma escola, deverá possuir 
maior carga horária na escola onde será desenvolvido o projeto; 

V - estar em atuação didática na área em que supervisionará o projeto; 

VI - não ser parente do coordenador do projeto e subprojetos até o terceiro grau; 

VII - possuir, preferencialmente, curso superior de licenciatura na área em que 
concorrerá a bolsa; 

VIII - não estar afastado, a qualquer título, da escola, durante o período de execução 
do projeto; 

IX - estar de acordo com o termo de compromisso para o supervisor (Anexo V). 

 
Art. 11. São exigências para concorrer a licenciando bolsista do PIBID: 

I - ser brasileiro, naturalizado ou possuir visto permanente; 

II - estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, no caso de bolsistas do sexo 
masculino; 

III - estar regularmente matriculado, preferencialmente, a partir de um ano do 
ingresso, em curso de licenciatura da área do subprojeto que fará parte; 

VI - ter bom desempenho acadêmico, comprovado por meio de Histórico Escolar; 
V - não acumular bolsa de órgãos de fomento estadual, municipal ou federal; exceto 
auxílios institucionais (alimentação, transporte e moradia); 

VI - possuir 30 horas mensais disponíveis para as atividades do PIBID, sem, contudo, 
prejudicar sua vida acadêmica. Essa disponibilidade deverá ser declarada no ato da 
inscrição; 

VII - dispor-se a deslocar com recursos financeiros próprios para as escolas 
participantes do projeto; 

VIII - não ter parentesco com os coordenadores do subprojeto ou projeto institucional  

(até terceiro grau); 
IX - ser, preferencialmente, oriundo de escola pública; 

X - estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente após ser 
aprovado pela CAPES; 

XI - estar de acordo com o termo de compromisso para o bolsista de graduação 
(Anexo VI). 

V – DAS ESCOLAS PARTICIPANTES DO PIBID/UNIR 
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Art. 12. Os critérios de seleção das escolas participantes serão estabelecidos pelo colegiado 
do PIBID/UNIR. 
        Parágrafo 1º Caso alguma escola desista de participar das atividades do Programa,o 
coordenador do subprojeto solicitará justificativa por escrito que será encaminhada ao  
Coordenador Institucional. O coordenador do subprojeto deverá indicar outra escola; 

Parágrafo 2º Se o coordenador do subprojeto verificar que as condições na escola 
para desenvolvimento das ações previstas não atenderem a contento as necessidades do 
programa, ele poderá substituí-la informando ao coordenador institucional as devidas 
justificativas. 

VI – DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 13. O PIBID/UNIR será administrado pelo coordenador institucional em colaboração 
com o Colegiado PIBID/UNIR, que será seu órgão consultivo e deliberativo. 
 
Art. 14. O Colegiado PIBID/UNIR será constituído: 

I - pelo coordenador institucional do Programa, como seu presidente; 

II - pelo coordenador de área de gestão de processos educacionais; 

III - pelos coordenadores dos subprojetos; 

IV - por um representante dos supervisores, escolhido por seus pares; 

V - por um representante dos licenciandos bolsistas do PIBID/UNIR, escolhido por seus 
pares; 

VI - representante da Pró-reitoria de Graduação. 

Parágrafo 1º O Coordenador Institucional do PIBID/UNIR será indicado pelo Colegiado 
PIBID/UNIR, para o mandato de dois anos podendo ser reconduzido. 
Parágrafo 2º Os coordenadores dos subprojetos PIBID/UNIR, que atendam as exigências 
descritas no artigo 10 e artigo 14 parágrafo 2º, deste regimento, e apresentem o projeto de 
maior mérito serão selecionados pelos seus Departamentos e homologados no Colegiado do 
PIBID/UNIR. 
Parágrafo 3º Os representantes no Colegiado dos professores supervisores das Escolas 
Participantes e o representante dos bolsistas PIBID/UNIR serão eleitos por seus pares e 
ocuparão a função durante dois anos, podendo ser reconduzidos por meio de novo pleito. 

VII – DAS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DO PIBID/UNIR 

Art. 15.  Compete ao Colegiado PIBID/UNIR: 
I - assessorar o Coordenador Institucional naquilo que for necessário para o bom 
funcionamento do programa, do ponto de vista formativo e administrativo; 

II - examinar as solicitações dos bolsistas (professores e alunos licenciandos) e propor a 
distribuição de bolsas de estudos, mediante critérios definidos em edital específico; 

III - aprovar o orçamento do PIBID/UNIR; 

IV - avaliar o PIBID/UNIR, periódica e sistematicamente; 
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V - propor soluções para problemas relacionados ao andamento das atividades do 
PIBID/UNIR nas escolas participantes e nos grupos dos subprojetos; 

VI - promover encontros semestrais de socialização das atividades do PIBID/UNIR;  

VII – propor modificações no Regimento do Programa se for necessário. 

 

Art. 16. Caberá ao Coordenador Institucional do PIBID/UNIR: 
I - dirigir e coordenar todas as atividades do Programa sob sua responsabilidade; 

II - gerenciar os recursos do PIBID/UNIR de acordo com as orientações da CAPES; 

III - representar o PIBID/UNIR, interna e externamente à Universidade, nas situações 
que digam respeito às suas competências; 

IV - articular-se com as escolas públicas, a Pró-Reitoria de Graduação e com as 
unidades participantes do Programa para acompanhamento, execução e avaliação das 
atividades do PIBID/UNIR; 

V - enviar relatórios anuais para a CAPES, conforme cronograma estabelecido por esse 
órgão de fomento; 

VI - comunicar a CAPES a exclusão e inclusão de bolsistas no programa PIBID/UNIR; 
VII – prestar informações à CAPES e à PROGRAD sempre que solicitado. 

 
Art. 17.  Caberá ao Coordenador de Área de Gestão de Processos Educacionais: 

I - representar o coordenador institucional quando requisitado, interna e externamente 
nas atribuições do programa; 

II - orientar os coordenadores do programa nas questões pedagógicas do projeto; 
III - acompanhar o plano de trabalho elaborado pelos coordenadores, supervisores e 
licenciandos bolsistas em cada escola participante, nos termos do regimento do 
programa; 

IV - zelar pelo andamento das atividades do PIBID/UNIR, de acordo com o projeto 
enviado e aprovado pela CAPES. 

 
Art. 18.  Caberá aos Coordenadores dos Subprojetos do PIBID/UNIR; 

I - coordenar todas as atividades dos subprojetos de acordo com o cronograma 
estabelecido; 

II - realizar visitas, no mínimo quinzenais, nas escolas participantes para o 
acompanhamento das atividades do PIBID/UNIR; 

III - elaborar, juntamente com o supervisor o plano de trabalho dos bolsistas PIBID e 
encaminhá-los para a coordenação pedagógica; 

IV - elaborar relatórios das atividades do subprojeto sob sua responsabilidade; 

V - zelar pela execução do programa, comunicando ao colegiado PIBID/UNIR todos os 
interferentes do processo; 

VI - manter atualizados registros das visitas e reuniões realizadas nas escolas 
participantes; 

VII - auxiliar o coordenador institucional na composição de relatórios parciais e anuais 
a serem entregues a PROGRAD e CAPES; 
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VIII - comunicar o desligamento de licenciandos bolsistas e professores supervisores 
em tempo hábil de modificações no sistema SICAPES; 

IX - planejar, executar e avaliar situações de acompanhamento e formação, dos 
licenciandos sob sua coordenação, com o apoio do supervisor do subprojeto; 

X - deslocar-se, com recursos próprios, às escolas participantes do PIBID/UNIR; 

XI - ter assiduidade, pontualidade e compromisso em todas as atividades do programa; 

XII - requisitar, sempre que necessário, os registros do professor supervisor e 
licenciandos bolsistas do PIBID/UNIR; 

XIII - responsabilizar-se pelas notas fiscais, tíquetes de embarque e outros documentos 
relativos as despesas de seus subprojetos necessárias à prestação de contas a CAPES. 

 
Art. 19.  Caberá aos professores supervisores do PIBID/UNIR: 

I - receber os licenciandos bolsistas, acompanhar e participar de todas as atividades do 
projeto; 

II - elaborar, em conjunto com o coordenador e os bolsistas, o plano de trabalho dos 
bolsistas; 

III - auxiliar na elaboração da planilha de gastos do subprojeto do qual participa no  

PIBID/UNIR; 
IV - colaborar com o coordenador do subprojeto no planejamento, execução e avaliação 
de situações de formação dos bolsistas sob sua supervisão; 
V - participar, obrigatoriamente, de reuniões semanais com os bolsistas na escola de 
atuação; 

VI - articular-se com a direção das escolas participantes, os professores e a comunidade 
escolar para possibilitar a realização das atividades do PIBID/UNIR; 

VII - manter atualizados registros de, no mínimo, oito horas semanais de suas atividades 
no PIBID/UNIR em livro ata que deve conter assinatura dos bolsistas presentes; 

VIII - comunicar ao coordenador dos subprojetos o descumprimento das atividades do 
programa nas escolas participantes, bem como dos bolsistas; 

IX - participar das reuniões do PIBID/UNIR em locais e datas a serem agendados pela 
coordenação do programa; 

X - prestar informações, sempre que solicitado, à coordenação do PIBID/UNIR; 

XI - compor relatórios parciais e anuais, a serem entregues em datas previamente 
agendadas; 

XII - receber, nas escolas participantes, os coordenadores do programa; 

XIII - ter assiduidade, pontualidade e compromisso com todas as atividades do 
programa; 

XIV - acompanhar o cumprimento das ações descritas no plano de trabalho e das 
atividades desenvolvidas nas escolas pelos licenciados bolsistas. 

 
Art. 20.  Caberá aos licenciandos bolsistas do PIBID/UNIR: 

I - executar as atividades do programa de acordo com as orientações recebidas pelo 
professor supervisor e coordenador do programa; 
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II - participar, obrigatoriamente, das reuniões realizadas semanalmente nas escolas 
participantes do PIBID/UNIR; 

III - participar, obrigatoriamente, das reuniões agendadas pelos coordenadores 
PIBID/UNIR; 

IV - participar, obrigatoriamente, dos encontros semestrais de socialização do 
PIBID/UNIR, nos dias e locais a serem agendados pela coordenação do programa; 

V - manter atualizados registros de todas as atividades desenvolvidas; 

VI - desenvolver leitura e discussão dos materiais de estudo fornecidos pelos 
professores supervisores e coordenadores; 

VII - fornecer justificativas legais para ausências das atividades do PIBID/UNIR, como, 
por exemplo, certificados e atestados médicos; 

VIII - trabalhar em parceria com os professores supervisores nas atividades 
desenvolvidas no subprojeto, bem como na elaboração de relatórios parciais e anuais, a 
serem entregues em datas previamente agendadas pela coordenação do programa; 

IX - comunicar ao coordenador dos subprojetos seu desligamento do PIBID/UNIR; 

X - prestar informações, sempre que solicitado, à coordenação do PIBID/UNIR; 

XI - deslocar-se, com recursos da bolsa, às escolas participantes do PIBID/UNIR; 

XII - não se ligar a outro projeto e programa, com ou sem remuneração, no período de 
execução do PIBID; 

XIII - ter assiduidade, pontualidade e compromisso em todas as atividades do programa; 

XIV - não diminuir seu desempenho acadêmico durante sua permanência no projeto, 
comprovado por meio de Histórico Escolar através da evolução do seu CRA 
(coeficiente de rendimento acadêmico). 

VIII – DA EXECUÇÃO E REGISTRO DAS ATIVIDADES DO PIBID/UNIR 

Art. 21.  A execução do PIBID/UNIR será feita nos Campi da UNIR e nas escolas 
participantes e em outros espaços não formais de ensino-aprendizagem, conforme indicados 
pelos professores supervisores e coordenadores. 
Art. 22.  O registro das atividades do PIBID/UNIR deverá ser feito, semanalmente, por 
todos os integrantes do programa, em planilha e/ou caderno de registro e encaminhado à 
coordenação sempre que requisitado. 
 
Art. 23.  Poderão ser feitos registros por meio de fotografias, filmagens, gravação em áudio 
ou outros, desde que, autorizados pelos professores supervisores e com a anuência da 
direção das escolas participantes. 
 
Art. 24.  Os bolsistas deverão produzir de modo individual ou em grupos, um produto ligado 
ao PIBID, no mínimo, durante a execução do projeto. 
Parágrafo único. Entende-se por produto ligado ao PIBID trabalhos enviados para eventos 
científicos e eventos locais do programa – na forma de resumos ou trabalhos completos, 
materiais didáticos produzidos e socializados no site do PIBID (www.PIBID.unir.br) ou no 
portal do professor (www.portaldoprofessor.mec.gov.br), relatos de experiências didáticas 
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que possam ser divulgadas no site do programa, monografias de final de curso, textos e 
artigos científicos, outros que a coordenação julgar pertinente. 

IX – DOS RECURSOS E DO CUSTEIO DO PIBID/UNIR 

Art. 25.  Os recursos financeiros do PIBID destinam-se, exclusivamente, ao pagamento de 
bolsas para os licenciandos da graduação da UNIR; os professores coordenadores, os 
professores supervisores e ao custeio das atividades do PIBID. 
 
Art. 26.  Serão distribuídas bolsas para o coordenador institucional do PIBID/UNIR, 
coordenador de área de gestão de processos educacionais, coordenadores de subprojeto, 
supervisores e cada licenciando bolsista selecionado pelo programa por meio de editais 
específicos. 
 
Art. 27.  Os valores das bolsas do PIBID serão fixados pela CAPES, de acordo com sua 
política de distribuição de recursos. 
Parágrafo 1ºA bolsa será depositada diretamente aos beneficiários apenas em conta corrente. 
Parágrafo 2ºA CAPES não fará pagamento de bolsas em conta-investimento ou conta-
poupança. 
Parágrafo 3ºA responsabilidade de abertura de conta-corrente é do beneficiário que receberá 
as bolsas durante a execução do projeto. 
 
Art. 28.  A duração da bolsa será de acordo com Edital CAPES em vigência; 
 
Art. 29.  O custeio das atividades do PIBID/UNIR é realizado pela CAPES que depositará 
o valor destinado para este fim, diretamente em conta-pesquisador ao coordenador 
institucional, que terá a função de gerenciar este recurso. 
Parágrafo único. Todos os gastos do PIBID/UNIR deverão ser registrados em planilha 
fornecida pela CAPES, a qual será anexada todas as notas ou cupons fiscais. 
 
Art. 30.  O recurso destinado para custeio e que não for gasto será devolvido a CAPES por 
meio de pagamento de Guia de Recolhimento da União, no prazo máximo de um mês após 
o término do programa. 
Art. 31.  Os recursos deverão ser utilizados de acordo com a Portaria Nº 15 de 21 de Março 
de 2005 do Ministério da Educação – CAPES, a qual aprova o Manual de Concessão de 
Prestação de Contas de Auxílio Financeiro a Pesquisador, constante no Processo CAPES 
ADM 0751/96-0, ou outra legislação em vigor a critério da CAPES. 

X – DA SELEÇÃO 

Art. 32.  O Coordenador Institucional será escolhido pelo colegiado/PIBID/Unir em acordo 
com o Art. 7º. 
 
Art. 33.  O Coordenador de Área de Gestão de Processos Educacionais será escolhido pelo 
colegiado/PIBID/Unir em acordo com o Art. 8º. 
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Art. 34.  O Coordenador de Área será indicado pelo colegiado do seu departamento 
levando-se em conta os critérios estabelecidos no Art. 9º, tomando-se como base o mérito 
da proposta. A indicação será homologada pelo Colegiado PIBID/UNIR, considerando-se 
os mesmos critérios. 
 
Art. 35.  A seleção dos supervisores será feita através de Edital homologado pelo  
Colegiado PIBID/UNIR e publicado na página do PIBID, em concordância com o Art. 10; 
 
Art. 36.  A seleção dos graduandos será feita através de Edital homologado pelo  
Colegiado PIBID/UNIR e publicado na página do PIBID, em concordância com o Art. 11; 
Parágrafo 1ºSomente poderão candidatar-se à bolsa do PIBID alunos regularmente 
matriculados nos cursos de licenciatura; 
Parágrafo 2ºO acadêmico só poderá concorrer a bolsa na área do seu curso de licenciatura. 

XI – DOS COLABORADORES VOLUNTÁRIOS 

Art. 37.  Poderão atuar na condição de colaboradores voluntários no PIBID professores e 
alunos da Fundação Universidade Federal de Rondônia sem bolsa da CAPES. 
 
Art. 38.  Os acadêmicos que forem selecionados no programa, mas não estiverem dentro 
das cotas de bolsas poderão ser aceitos como voluntários, desde que haja anuência do 
coordenador de área e do supervisor. 
Parágrafo 1ºOs alunos voluntários obedecerão ao mesmo calendário e exigências do 
processo de seleção dos bolsistas; 
Parágrafo 2ºOs licenciandos voluntários poderão participar de outras atividades ou estágios 
remunerados. 
Parágrafo 3º – Os licenciandos voluntários apresentarão relatórios parciais e finais, e 
participarão dos seminários promovidos pelo PIBID e demais atividades propostas pelo 
grupo em que este está inserido. 
 

Art. 39.  Os bolsistas e voluntários serão certificados via PROGRAD em períodos de 
participação igual ou superior a um ano. Para períodos inferiores serão concedidas 
declarações pelo coordenador do projeto. 

XII – DO DESLIGAMENTO DOS MEMBROS DO PIBID/UNIR 

Art. 40. Todos os bolsistas ou colaboradores voluntários do programa poderão ser desligados 
do PIBID/UNIR a seu próprio pedido ou por iniciativa da coordenação. 
Parágrafo 1º- A responsabilidade do desligamento dos bolsistas supervisores e discentes é 
do coordenador de área que informará o coordenador institucional do PIBID/UNIR os 
dados do bolsista a ser excluído (Anexo VII) ou suspenso (Anexo IX). 
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Art. 41. São motivos de desligamento dos membros do PIBID/UNIR o descumprimento das 
responsabilidades previstas nos artigos de 16 a 20. 

XIII – DA SUBSTITUIÇÃO DOS BOLSISTAS 

Art. 42. A substituição dos bolsistas, supervisor e ou licenciando, será encaminhada pelo 
coordenador do subprojeto ao coordenador institucional que realizará a mudança no sistema 
sac/CAPES. (Anexo VIII) 
Parágrafo único. Para substituições de professores supervisores e licenciandos bolsistas será 
observado o cadastro de reserva respectivo ao edital de cada subprojeto. Caso não haja 
candidatos na lista de espera será realizada nova seleção. 
 
Art. 43. Para substituições de professores coordenadores dos subprojetos os colegiados de 
curso deverão selecionar professores que atendam as exigências do Art. 9. A escolha deverá 
ser homologada pelo colegiado do PIBID/UNIR. 

XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 44. Casos não contemplados por este regimento serão resolvidos pelo Colegiado 
PIBID/UNIR que comunicará à PROGRAD todas as resoluções tomadas. 

Porto Velho, 15 de maio de 2012. 
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ANEXO B – PROJETO INSTITUCIONAL DA UNIR DE 2008 
 
 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
Ministério da Educação – Anexos I e II – 2º andar Caixa Postal 365 
CEP - 70359-970 – Brasília, DF - Brasil 

 
 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID 

 
PROJETO INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA: 
INTEGRAÇÃO DOCÊNCIA ENSINO SUPERIOR E EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1. INSTITUIÇÃO UF CNPJ 

Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR RO 04.418.943.0001/90 
 

 

2. LICENCIATURA 
NÍVEL DA 

LICENCIATURA1 
Nº. DE 

BOLSISTA 

Licenciatura Plena em Física A 17 

Licenciatura Plena em Química A 15 

Licenciatura Plena em Matemática A 18 

Licenciatura Plena em Ciências Biológicas A e B 18 
 

 

ESTATÍSTICA DO PROJETO INSTITUCIONAL 

Número Total de Bolsistas 68 

Relação Bolsista / Coordenador ≈ 14 

Relação Bolsista / Aluno da Educação Básica 35 

Estudantes da Educação Básica a serem Atendidos Diretamente ≈ 2.800 

Estudantes da Educação Básica a serem Atendidos Indiretamente 5204 
 

 

3. COORDENADOR DO PROJETO INSTITUCIONAL 

Nome Anselmo Alencar Colares CPF  

Campus Campus Universitário José Ribeiro Filho 

                                                 
1 Para efeitos deste edital, são três os níveis de licenciatura aplicáveis: (a) ensino médio, (b) ensino médio e anos finais do 
ensino fundamental e (c) complementar. 
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Unidade Núcleo de Educação 

Departament
o 

Departamento de Educação 

Curso Pedagogia 

Endereço  

Telefone  

E-mail  

Currículo 
Lattes 

 

 

 

4. PLANO DE TRABALHO 

A Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, criada pela Lei de nº 7.011 de 08 de Julho 

de 1982, após a transformação do Território Federal de Rondônia em Estado de Rondônia (Lei 

Complementar nº 47 de 22 de dezembro de 1981) é uma IES multi-campi, pois é a única instituição pública 

de ensino superior no Estado. Oferece 21 cursos de graduação presenciais na modalidade licenciatura; 

sendo que 09 destas funcionam nos Campi do interior do Estado (municípios de Vilhena, Ji-Paraná, 

Guajará-Mirim, Cacoal, Rolim de Moura e Ariquemes) e 12 na capital (Porto Velho). Os cursos de 

licenciatura atendem cerca de 3.500 alunos/ano em todo o estado, sendo que o Programa de Iniciação a 

Docência da UNIR se propõe a atender na primeira etapa um total de 68 (sessenta e oito) alunos desse 

contingente, pois foram aprovados 05 (cinco) subprojetos. Estes alunos-bolsistas atenderão a 

aproximadamente 2.400 (dois mil e quatrocentos) estudantes da educação básica de 04 (quatro) escolas 

públicas em dois campi da UNIR (Porto Velho e Ji-Paraná). 

O presente projeto busca fortalecer a integração ensino com a pesquisa e a extensão na 
formação – inicial e continuada – de professores, valorizando o espaço da escola pública como campo 

de experiência para a construção do conhecimento da docência para a educação básica, com vistas a 

contribuir para a solução dos problemas enfrentados na implementação de mudanças curriculares nos 

sistemas educacionais, de uma forma crítica, com aperfeiçoamento / desenvolvimento da prática docente e 

dos professores como profissionais reflexivos.  

Historicamente no Brasil, as licenciaturas se constituíram numa dicotomia teoria x prática. A partir 

das mudanças nas diretrizes para formação de professores, a relação entre a teoria e a prática deve ser 

efetivada desde o início do processo formativo e estender-se no decorrer deste por meio de ações e 

atividades que possibilitem ao acadêmico tanto o desenvolvimento de habilidades e competências como a 

reflexão sobre a sua formação. Na maioria das vezes, a vivência prática em ambiente escolar do futuro 

professor se efetiva no estágio curricular supervisionado que pode articular a relação entre teoria e prática 

e, assim, participar na construção da identidade do futuro educador. Nesse sentido, ampliar a participação 

do futuro docente da educação básica em experiências próprias do processo de ensino-aprendizagem, 

como é proposto neste projeto, promoverá uma formação que atenda às exigências de uma sociedade em 
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constante transformação.  

O projeto será desenvolvido em quatro (04) escolas da educação básica do ensino público 

localizadas nas cidades de Porto Velho (03) e Ji-Paraná (01). Cada escola contará com um supervisor por 

área e um número variável de bolsistas de acordo com o número e áreas de projetos em desenvolvimento. 

Estes alunos e supervisores serão assessorados pelos Coordenadores de Áreas e pelo Coordenador 

Institucional (professores da UNIR). Todas as escolas selecionadas já são parceiras dos cursos de 

Licenciatura da UNIR na realização do Estágio Supervisionado e em outros projetos que buscam articular 

ensino, pesquisa e extensão. 

Os trabalhos desenvolvidos durante o período do projeto estarão vinculados ao conceito de 

pesquisa educativa, isto é, aquela em que os envolvidos na pesquisa vão além do estudo de problemas 

educacionais, pois se educam no processo. As pesquisas educacionais que visam à melhoria do processo 

de ensino/aprendizagem e que estão em implantação no país, podem seguir diferentes modelos ou 

abordagens. As pesquisas sobre a eficácia do ensino, por exemplo, podem se dar dentro do marco 

conceitual do paradigma processo-produto, também chamado de estudos da eficácia docente tais como o 

governo federal vem implementando programas dentro desse modelo, como é o caso das avaliações de 

alunos pelo SAEB, pelo Provão, etc. Para este paradigma, o professor é fundamentalmente um técnico que 

dispõe de um kit de ferramentas técnicas para solucionar problemas. Seu enfoque profissional sobre os 

professores é o enfoque da racionalidade técnica. A concepção de pesquisa educativa vai além do que esta 

abordagem propõe: procurando atuar na perspectiva do paradigma do pensamento do professor, que parte 

do princípio de que o professor possa ser um “profissional reflexivo” e que seu desenvolvimento 

profissional se dá a partir da reflexão sobre suas ações a luz de referenciais teóricos e das interações 

ocorridas no processo. A racionalidade reflexiva supõe que as decisões do professor não só se orientem ao 

como, senão ao quê.  

Como profissional (ou semi-profissional), o professor tem que tomar decisões 

relativas a que metas perseguir com seu ensino, metas socialmente determinadas 

e muitas vezes em conflito. Esta perspectiva não exclui o fato de que qualquer 

decisão profissional necessita a bagagem técnica que a torne possível e que 

ambos os componentes estejam estreitamente unidos na atividade profissional. [...] 

Conceituar o professor como profissional permite entendê-lo como possuidor de 

uma base de conhecimentos suficientemente ampla para desenvolver sua tarefa, 

capaz de gerar conhecimento sobre sua prática e de buscar os recursos 

necessários para melhorá-la; com uma atitude positiva para com seu 

desenvolvimento profissional contínuo; com uma autonomia na realização de sua 

tarefa, capaz de adequá-la ao contexto e de cooperar com outros profissionais; 

com um código ético e mecanismos de auto-crítica. (MONTERO, 1996, p.241-2). 

 

As Diretrizes Nacionais para Formação de Professores e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

evidenciam preocupação com estes conceitos e valorizam a experimentação na formação de professores 
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da área e o PIBID vem permitir a implementação de projetos nesse sentido, mesmo que em caráter de 

projeto-piloto. 

No trabalho dePietrocola e Magalhães Júnior (2005), a melhoria da qualidade do ensino da área de 

Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias está intrinsecamente ligada à discussão da formação 

de professores em favor de uma comprometida alfabetização científica, que efetivamente permita o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento da cidadania. 

Segundo Borges e César (2001) o Ministério da Educação valoriza as aprendizagens experimentais nas 

diferentes disciplinas, em particular e com caráter obrigatório no Ensino das Ciências, promovendo a 

integração da dimensão teórico-prática (Decreto-Lei N°6/2001, de 18 de Janeiro), no sentido de preparar 

os jovens para enfrentarem o mundo em evolução. 

Para Praia, Cachapuz e Gil-Pérez (2002), deve-se usar a formação como um processo de pesquisa 

efetuando investigação com os professores (pesquisa educativa), visando uma produção de saberes que 

seja reinvestida na inovação que venha a se transformar em mudanças efetivas na prática docente. Nesse 

sentido, os conceitos de pesquisa e extensão enquanto atribuições básicas das universidades estão em 

evolução: a extensão e a pesquisa-ação vêm sendo redimensionadas e mais valorizadas na carreira 

docente, colocando-as no mesmo nível da pesquisa tradicional.  

As novas concepções de extensão e de pesquisa devem estar associadas com a ecologia dos 

saberes (uma forma de extensão ao contrário: consiste na promoção do diálogo entre o saber científico e os 

saberes tradicionais, leigos, práticos, de culturas não ocidentais etc.) na universidade do século XXI, a qual 

deve se aproximar da escola pública e da indústria para reinventar um projeto nacional, uma vez que, para 

os países periféricos e semi-periféricos o novo contexto global exige essa reinvenção, “[...] pela 

necessidade de inventar um cosmopolitismo crítico num contexto de globalização neoliberal agressiva e 

excludente”(SANTOS, 2004, p. 49). Assim, estamos na transição de uma concepção em que a universidade 

se sentia detentora do conhecimento e devia estendê-lo aos outros segmentos da sociedade para uma 

nova concepção em que o discurso científico deve ser produzido na interação com os demais saberes, 

buscando a produção de um “conhecimento prudente para uma vida decente”. 

As atividades práticas, principalmente as de caráter experimental, são importantes para o 

desenvolvimento das disciplinas nas escolas, contribuindo para melhoria da qualidade do ensino. Segundo 

Krasilchik (1996), a importância de aulas práticas é amplamente reconhecida, no entanto, elas formam uma 

pequena parcela nos cursos de educação básica porque, segundo os professores, não há tempo suficiente 

para a preparação do material, falta-lhes segurança para controlar a classe, conhecimentos para organizar 

experiências e também não dispõem de equipamentos e instalações adequadas. Além dos problemas 

apontados atualmente a preocupação de professores e investigadores está relacionada à forma como as 

atividades experimentais são integradas nas práticas letivas.  

O enfoque dado às atividades experimentais se modifica ao longo do tempo, influenciadas pelos 

modelos epistemológicos e tendências do ensino. Os tipos de desenvolvimento dos experimentos como 

demonstração, ensino por (re)descoberta e atividades que priorizam a investigação concorrem entre si 

nas poucas vezes em que os professores se utilizam da experimentação para desenvolver suas aulas. A 
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primeira marcada pela tendência tradicional de ensino e, portanto, a mais arraigada nas concepções de 

professores e alunos em formação tem sido a mais utilizada, seguida da segunda, e, em poucos casos, 

observa-se a utilização da investigação como prática dos docentes. De um modo geral os professores da 

educação básica e também alunos das licenciaturas, possuem uma visão simplista sobre experimentação, 

a qual, de forma dominante, é compreendida e desenvolvida como modo de demonstrar teorias 

estabelecidas.  

O estudo das ciências e da matemática hoje, parte do princípio de que essas disciplinas são 

entendidas como linguagens de tipos e gêneros específicos, repletas de símbolos e códigos próprios, 

diferentes daqueles usados na linguagem natural, mas que foram construídos historicamente em contextos 

que precisam ser compreendidos para se que haja compreensão e formação de conceitos, procedimentos e 

juízos de valor pelo cidadão comum. Essa concepção ainda é pouco corrente e a formação de 
professores precisa contemplar uma integração da formação inicial com a formação continuada 
daqueles que já estão em exercício nas escolas. Assim: “Um dos grandes desafios para as 

universidades públicas está na formação de educadores para o nível de educação básica [...], contribuindo 

para que os nossos jovens exerçam conscientemente a sua cidadania, no que diz respeito a sua formação 

técnico-científico-cultural”. (SANTOS et al., 2006, p. 02). 

Empenhado em melhorar a qualidade das redes de ensino, o Ministério da Educação tem 

procurado incentivar e proporcionar o uso do computador pelos Professores ativos e graduandos em 

Licenciaturas, de modo que esses possam se apropriar de novas ferramentas pedagógicas para a sua ação 

na escola e junto à comunidade local.  

“Em um mundo no qual a informação e os conhecimentos se acumulam e circulam 

através de meios tecnológicos cada vez mais sofisticados e poderosos, o papel da 

escola deve ser definido pela sua capacidade de preparar para o uso consciente, 

crítico, ativo, das máquinas que acumulam a informação e o conhecimento” 

(TEDESCO, 2004). 

 

Assim, considerando a importância do uso de novas tecnologias da comunicação e informação – 

NTCIs - na educação, este projeto privilegiará a implementação do uso dessas tecnologias no currículo das 

licenciaturas da UNIR buscando desenvolver competências necessárias aos professores contemporâneos 

para equilibrar transmissão de informações com construção do conhecimento; aplicação de 

conteúdos disciplinares para a compreensão da realidade com estabelecimento de relações entre 

conhecimentos de disciplinas distintas (interdisciplinaridade); conservação de tradições com 

transformação da realidade com vistas a maior equidade, justiça e solidariedade. 

Por acreditar na utilização das tecnologias como impulsionadoras da abertura de “novas e 

diferentes maneiras de produção de saberes e descobertas de conhecimentos” (ALMEIDA, 2005, p. 42), 

esperamos contribuir na mudança para um melhor desempenho da Escola na busca permanente de 

caminhos que, fortalecendo o Ensino/aprendizagem nas escolas públicas, contribua decisivamente 

para a melhoria dos processos de aprendizagem dos estudantes e para a formação de cidadãos e cidadãs 
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capazes de enfrentar, com sucesso, os desafios do nosso tempo.  

Assim, a valorização da escola pública como um possível campo de trabalho e de construção de 

conhecimento é um dos objetivos deste projeto. Seguindo a concepção já esboçada, também é esperada uma 

grande contribuição por parte dos acadêmicos quanto aos direitos do cidadão. 

Portanto, além dos propósitos já apontados, buscamos ainda com este Projeto de Iniciação à 

Docência, no âmbito da Universidade Federal de Rondônia, os seguintes objetivos: 

1) Elevar a qualidade das ações acadêmicas das Licenciaturas (Física, Química, Matemática, 

Ciências Biológicas) através da integração do ensino, pesquisa e extensão articulando ações 

da formação docente inicial e continuada com a educação básica do sistema público; 

2) Estabelecer projetos de cooperação com escolas da rede pública buscando elevar a qualidade 

da graduação e da educação básica, especialmente nas áreas de Matemática, Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias. 

3) Valorizar o magistério, incentivando os estudantes que optam pela carreira docente; 

4) Identificar problemas no processo ensino-aprendizagem na escola pública e fomentar 

experiências metodológicas e práticas docentes que se orientem para a superação dos 

mesmos, sempre que possível, utilizando recursos de tecnologia da informação e da 

comunicação (Internet, correio eletrônico, blogs, webquest); 

5) Valorizar o espaço da escola pública como campo de experiência para a construção do 

conhecimento na formação de professores para a educação básica; 

6) Proporcionar aos futuros professores participação em ações, experiências metodológicas e 

práticas docentes inovadoras, articuladas com a realidade local da escola. 

7) Registrar e disseminar os aprendizados decorrentes das atividades que serão desenvolvidas ao 

longo da execução do Projeto, por meio de encontros avaliativos, publicação de trabalhos e 

organização de eventos. 
 

5. DESCRIÇÃO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
CONVÊNIO

/ 
CURSO 
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E.E.E.F.M JOHN KENNEDY (Município de Porto Velho) 

 
A escola está situada na Av. Salgado Filho n. 2286, Bairro São Cristóvão e 

abrange as modalidades deEnsino Regular: Fundamental (6ª a 9ª série), Ensino Médio e a 

Educação de Jovens e Adultos (Ensino Médio). Conta com uma Equipe técnico-

administrativa formada por: Diretor: 01 (um), Vice-diretor: 01 (um), Supervisor: 03, (três), 

Orientador: 03 (três) Psicólogo: 01 (um), Secretário: 01 (um), Coordenador do laboratório 

de Biologia, Física, Química e Matemática: 01 (um), Coordenador da sala de informática: 

01 (um).  

Esta instituição, funciona com 10 salas de aulas, sala da diretoria, sala da 

secretaria, sala destinada aos professores, sala onde funciona a coordenação pedagógica, 

sala para TV Escola, sala para dentista, sala para Educação Física, sala de recursos 

pedagógicos, biblioteca, Laboratório de Informática com computadores doados pelos 

Projetos Despertar e Proinfo, Laboratório de Biologia, Física, Química e Matemática, sala 

para arquivo, refeitório, cantina, 2 banheiros masculinos, 2 banheiros femininos, 1 banheiro 

para os funcionários, depósito para a merenda escolar e de recursos materiais, quadra de 

esportes coberta, quadra de areia em reforma e espaço da horta escolar.  Possui um 

quadro funcional composto de 24 professores, destes 03 atuam ministrando aulas de 

biologia e 01 de ciências, 9 técnicos e 26 funcionários administrativos e de apoio.  

O corpo discente é constituído de 868 alunos distribuídos em três turnos; a) 

Matutino – Ensino Médio com 222 alunos; b) Vespertino - Ensino Fundamental de 6ª a 9ª 

série com 375 alunos; e c) Noturno – Ensino Médio direcionado à Educação de jovens e 

adultos com 271 alunos. 
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E.E.E.F.M. MAJOR GUAPINDAIA (Município de Porto Velho) 

 
A escola está situada na Rua Padre Chiquinho, Bairro São João Bosco – Conjunto 

Santo Antônio e abrange as modalidades de Ensino Regular: Ensino Médio e a Educação 

de Jovens e Adultos: Ensino Médio. Conta com uma Equipe técnico-administrativa 

formada por: Diretor: 01 (um), Vice-diretor: 01(um), Supervisor: 03, (três), Orientador: 02 

(dois), Secretário: 01 (um), Coordenador do laboratório de Biologia, Física, Química e 

Matemática: 02 (dois), Coordenador da sala de informática: 02(dois). 

Esta instituição funciona com 12 salas de aulas, sala da diretoria, sala da 

secretaria, sala destinada aos professores, sala para orientação educacional, sala de 

supervisão, sala multimeios, sala de jogos, sala para Educação Física, quadra esportiva 

coberta, biblioteca, Laboratório de Informática com computadores, Laboratório de Biologia, 

Física, Química e Matemática, cantina, cozinha, 2 banheiros masculinos, 2 banheiros 

femininos, depósito para a merenda escolar, almoxarifado, recepção, auditório(300 

lugares), sala para Grêmio Estudantil, sala Associação de Pais e Professores, pátio 
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coberto. O laboratório de informática conta com 25 computadores, com acesso a Internet, 

01 quadro, 01 armário, 03 aparelhos de ar condicionado.  

O corpo discente é constituído de 714 alunos, distribuídos em três turnos; a) 

Matutino – Ensino Médio com 356 alunos; b)Vespertino - Ensino Médio com 192 alunos; e 

c) Noturno – Ensino Médio direcionado à Educação de jovens e adultos com 166 alunos.  

Física, 

Ciências 

Biológicas 

 

 
E.E.E.F.M. ORLANDO FREIRE (Município de Porto Velho)  

 
A escola está situada na Rua Rio de Janeiro N° 4864, Bairro: Lagoa – CEP 78910-

310 – Fone 069 3224-2346, Porto Velho – Rondônia, e-mail: orlandofreire@hotmail.com. 

4.2. A Escola administra o ensino fundamental de 5° a 8° séries, no ensino médio do 1° ao 

3° séries, sendo constituída de 4 blocos, subdivididos em dezesseis (16) salas de aulas, 

duas (2) secretarias, uma (1) direção e vice-direção, uma (1) cozinha, um (1) refeitório,  

uma (1) biblioteca, laboratórios de Informática, Química, Física e Biologia. Além de uma (1) 

quadra esportiva coberta e sala de recursos didáticos, como vídeo, DVD, retro-projetor e 

TV. Em anexo, uma (1) sala de professores e pátio coberto. O laboratório de informática 

conta com computadores, com acesso a Internet, armários, aparelhos de ar condicionado, 

sendo coordenado por um professor. 

O corpo discente é constituído de 1472 alunos, distribuídos em três turnos; a) 

Matutino – Ensino fundamental com 549 alunos; b)Vespertino - Ensino fundamental e 

Médio com 478 alunos; e c) Noturno – Ensino Médio direcionado à Educação de jovens e 

adultos com 445 alunos.  
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E.E.E.F.M. ALUÍZIO FERREIRA (Município de JI-PARANÀ) 

 
A Escola está situada à Rua São Paulo nº 1627, Bairro Nova Brasília, município de 

Ji-Paraná, estado de Rondônia. Atualmente a escola está toda informatizada: secretaria, 

sala da supervisão, sala da orientação, sala da TV escola e direção e no ano de 2008, foi 

construído um bloco do projeto alvorada, que compreende uma sala de multimeios, 

Laboratórios de Ciências, Física e Biologia, uma sala de informática com 21 computadores 

e uma biblioteca com acervos de livros novos e atualizados. Conta com 06 televisores e 06 

vídeos cassetes, 01 retroprojetor, 01 data-show, para atender a demanda da escola que é 

muito grande. A Escola atende até ao 3° ano do Ensino Médio regular e Seriado, 

perfazendo um total de 64 turmas, com mais de 2000 alunos nos três períodos. Abrange 

as modalidades de Ensino Regular no Ensino Médio e Seriado. Quanto ao seu espaço 
físico, a escola possui um total de 9.600 m2, sendo que desta área 5.300m2 construída de 

20 (dez) salas de aula, 1(um) almoxarifado, 1 (uma) sala de direção, 1 (uma) sala de 

professores, 1 (uma) sala de planejamento, 1 (uma) sala para a orientação educacional, 

1(uma) sala para a supervisão, 1 (um)  espaço adaptado para o depósito e despensa, 1 

(uma) secretaria com sala de arquivo,  2 (duas) bibliotecas, sendo uma no pavilhão das 
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salas de aula e a outra no bloco do projeto alvorada, 1 (uma) cantina, 1 (um) Laboratório 

de Ciências Naturais (Química, Física e Biologia), 1(um) Laboratório de Informática com 21 

computadores, mais 1 (uma) sala de Informática(com 12 computadores do projeto 
proinfo-2006) 4 (oito) sanitários feminino, 4 (oito) sanitários masculino, 1 (um) pátio 

coberto, 1(uma)  sala de APP. Quanto ao corpo docente, técnico, pessoal de apoio e 
administrativo a escola conta com a seguinte distribuição: 1 (um) diretor, 1 (um) vice-

diretor, 1 (uma) secretária, 2 (dois) orientadores educacionais, 2 (duas) supervisoras, 3 

(três) auxiliares de secretaria,  3 (três) auxiliares de biblioteca, 1 (uma) auxiliar do 

laboratório de informática, 78 (setenta e oito) professores, 4 (cinco) porteiros, 8 (sete) 

zeladoras, 2 (três) inspetores de pátio e 1 (um) auxiliar de manutenção totalizando 111 

(cento e onze) pessoas. 

O corpo discenteé constituído de 2150 (dois mil cento e cinqüenta) alunos, 

sendo 1162 (mil o cento e sessenta dois) alunos no ensino médio e 988 (novecentos e 

oitenta e oito) alunos em ensino fundamental distribuídos em três turnos; a) Matutino com 

720(setecentos e vinte) alunos; b) Vespertino com 680(seiscentos e oitenta) alunos e c) 

Noturno com 750(setecentos e cinqüenta) alunos.   

 

Matemática 

e 

Física 

 

 

 

6. AÇÕES PREVISTAS 
1ª. FASE 
Seleção de supervisores e bolsistas. 

Curso de extensão “Construindo uma Universidade compromissada com a escola pública de 

qualidade”. 

Diagnóstico da escola, da clientela escolar, de recursos disponíveis e necessidades, identificação 

de problemas educacionais nas áreas contempladas em cada escola: 

• Reuniões de Coordenador(es) com supervisores e bolsistas para esclarecimentos 

sobre o funcionamento do projeto e discussões iniciais das ações a serem 

desenvolvidas; 

• Confecção de instrumentos para coleta de informações necessárias a montagem das 

ações; 

• Coleta e sistematização de informações. 
 
2ª. FASE 
Planejamento e execução de ações previstas a luz de referencial teórico sobre os problemas 

educacionais que estarão sendo enfrentados: 

• Reunião com supervisor da área nas escolas e bolsistas para análise das informações 

obtidas; 

• Delimitação de problemas e elaboração de Planos de Trabalho pelos bolsistas para 

intervenção; 

• Discussões sobre referencial teórico com professores, supervisores e os bolsistas; 
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• Reuniões com Coordenador(es), Supervisor e bolsistas para planejamento de ações no 

âmbito de cada escola;  

• Desenvolvimento de ações previstas nos Planos de Trabalho pelos bolsistas e 

supervisores. 
 
3ª. FASE 
Avaliação e replanejamento de ações com vistas ao desenvolvimento do currículo e ao 

aperfeiçoamento profissional dos envolvidos: 

• Reuniões de avaliação formativa; 

• Elaboração de relatórios parciais e finais; 

• Divulgação através de Seminário e publicação das atividades desenvolvidas; 

• Replanejamento de ações e elaboração de novos Planos de Trabalho. 

A integração do ensino, pesquisa e extensão, articulando ações da formação docente inicial com a 

educação básica do sistema público, dar-se-á desde o início do projeto com a realização de diagnóstico das 

potencialidades e necessidades das escolas, os quais subsidiarão o desenvolvimento das atividades 

envolvendo os diversos atores do projeto: coordenador, supervisores, bolsistas, professores das áreas 

privilegiadas neste projeto atuando nas escolas conveniadas. A partir das discussões sobre o projeto e das 

necessidades que emergirem no diagnóstico ocorrerão sessões de estudo ou outras atividades de 

extensão, a fim de assessorar os integrantes do projeto no desenvolvimento das atividades. 

Os Coordenadores realizarão uma reunião inicial com os supervisores das escolas e os bolsistas 

para esclarecimentos sobre o funcionamento do projeto e planejamento da pesquisa que fará o diagnóstico 

das escolas envolvidas. Após a coleta de dados, outras reuniões ocorrerão para se analisar conjuntamente 

os dados obtidos, delimitar os problemas identificados e planejar as ações de um Plano de Trabalho para 

cada escola e cada área, sem perder de vista a perspectiva da realização de um trabalho integrado e 

cooperativo, de forma interdisciplinar. 

Pretende-se utilizar os laboratórios de Ciências e Informática das escolas conveniadas para o 

desenvolvimento das atividades de experimentação e uso de novas tecnologias de informação e 

comunicação; espaços variados para oficinas de leitura e produção de textos, teatro, produção artística, 

exercícios físicos, orientação sexual, e outras atividades interdisciplinares. Em função das especificidades 

das licenciaturas envolvidas, poderão ser desenvolvidas atividades como formação de monitores, clubes de 

ciências, oficinas de física, química e matemática, atividades complementares de sala de aula para 

melhoria do desempenho dos alunos visando uma aprendizagem mais significativa dos mesmos. Os 

bolsistas atuarão também na preparação de materiais para aulas no laboratório, elaboração de sugestões 

de atividades práticas, apoio no desenvolvimento das aulas, manutenção dos equipamentos (dentro das 

possibilidades), além de desenvolvimento de materiais pedagógicos de ciências e biologia. Nos laboratórios 

de informática das escolas os bolsistas poderão desenvolver projetos interdisciplinares com apoio dos 

softwares educacionais e internet (pesquisas,webquest, blog, etc), além de utilizar dessas tecnologias para 

o desenvolvimento de projetos vinculados ao planejamento dos professores e/ou atividades de pesquisas 

educacionais. 
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A avaliação será contínua, formativa, participativa, com os integrantes do grupo definindo os 

critérios, os instrumentos e os indicadores da avaliação somativa, para atualização dos conceitos e práticas 

avaliativas, dando-se ênfase para o paradigma de avaliação mediadora e emancipatória. (HOFMANN, 1993 

e SAUL, 1988). Esta culminará com a elaboração de relatórios parciais semestrais e um relatório final 

anual. Junto com o relatório final o aluno e professores envolvidos deverão entregar um resumo e um artigo 

completo para fins de publicação em Anais do PIBID e/ou outros meios de divulgação acadêmica. A 

divulgação das atividades no âmbito das escolas e da UNIR será realizada através de seminários a fim de 

proporcionar o acompanhamento e análise do processo, com vistas a gerar novos conhecimentos.  
 

 

 

7. METODOLOGIA 

             A UNIIR se propõe a implementar o PROJETO aqui proposto nos moldes do PIBIC, com a 

organização de um COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO que terá como atribuições, entre outras, as 

seguintes: Elaboração de Regimento Interno do PIBID; Elaboração de diretrizes gerais para o PIBID; 

Publicar Edital de seleção de professores supervisores e bolsistas; Avaliação de subprojetos apresentados 

a cada abertura de edital pelo MEC de acordo com as diretrizes gerais; Avaliação de relatórios parciais e 

finais; Organização de seminários parciais e finais, bem como de outros eventos relacionados com o 

programa; Sugestão de instrumentos de coleta de dados, relatórios, e outros documentos informativos; 

Acompanhamento e aprovação de prestação de contas dos subprojetos. 

O projeto institucional e, conseqüentemente, os subprojetos, devem privilegiar ações que se 

baseiam no Método da Pesquisa–ação colaborativa a qual considera o currículo como um processo social 

e como práxis. Assim sendo, estão previstas três grandes fases para o desenvolvimento das atividades: 

1ª. Fase: Diagnóstico da escola, da clientela escolar, de recursos disponíveis e necessidades, 

identificação de problemas educacionais da(s) área(s) no âmbito das escolas; 

2ª. Fase: Planejamento e execução de ações previstas com reflexão a luz de referencial teórico 

sobre os problemas educacionais que estarão sendo enfrentados; 

3ª. Fase: Avaliação e replanejamento de ações com vistas ao desenvolvimento do currículo e ao 

aperfeiçoamento profissional dos envolvidos. 

As atividades de extensão e pesquisa-ação aqui previstas incluem o estudo do currículo como 

processo social e como práxis e pode se objetivar, tomando como referências concretas às várias fases do 

processo: a fase da regulamentação e de decisões políticas sobre currículos escolares nacionais, regionais 

ou locais; a fase do planejamento nos materiais instrucionais ou do planejamento na escola; o currículo em 

ação nas várias realidades locais e de sala de aula; e o currículo avaliado. 

Pode-se captar este processo em diferentes representações, que são os pontos de apoio na 

investigação curricular: é o currículo prescrito e regulamentado no âmbito de decisões políticas e 

administrativas (PCNs e diretrizes para cursos superiores, p. ex.); é o currículo planejado no contexto da 

escola (Projeto Pedagógico, Planos ou Projetos de Curso); é o currículo em ação, o qual envolve a 
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regulação por parte do professor no planejamento e condução das programações feitas e ainda, as tarefas 

de aprendizagem que os alunos realizam; mas é também o currículo avaliado, por práticas de controle tanto 

internas como externas. 

Nesta perspectiva, a relação escola-sociedade é percebida de forma diferente da proporcionada por 

teorias como a teoria da correspondência de Bowles e Gintis ou a reprodutivistade Bourdieu e Passeron, 

ambas abertamente deterministas. Essa visão processual sobre o currículo, mediatizado no processo de seu 

desenvolvimento e implantação por práticas e condições materiais, históricas e culturais diversas, deixa 

aberta a possibilidade de alternativas sociais através da educação, graças às resistências e transformações 

produzidas pelos grupos de professores / as e alunos / as diante das tentativas de imposição cultural; 

evidenciam as escolas como lugares de produção cultural, para além de simples veículo de reprodução. 

(SACRISTAN, 1998, p. 140).  Ainda de acordo com o autor citado, outra vantagem deste esquema 

conceitual é: 

[...] compreender e situar melhor as políticas que pretendem inovar os currículos. 
É preciso estabelecer a qualidade ou adequação de uma proposta curricular não 
como se tal projeto – ‘foto fixa’ – fosse algo independente das práticas e 
transformações a que será submetido, analisando-o desde uma determinada 
filosofia ou concepção psicopedagógica, mas notando que seu valor hipotético 
para transformar a realidade está em ver que potencialidades tem para fazer com 
que os professores/as ensinem de outra maneira e os alunos/as aprendam mais 
adequadamente conteúdos culturais ou outros quaisquer. Potencialidade que está 
nos processos de mediação a que é submetida a proposta, não em suas próprias 
declarações de intenção. [...] Para que a mudança curricular tenha sucesso é 
preciso começar por todas as condições práticas que vão mediatizar a proposta; 
do contrário, esta necessariamente vai ser traduzida a partir do que existe e, 
portanto, empobrecida, se é que potencialmente era inovadora. (SACRISTAN, 
1998, p. 140-1). 

 

Três grandes princípios se destacam no pensamento e prática dos autores que têm trabalhado 

nessa linha: 

1. O caráter ético de toda atividade educativa, seguindo uma tradição aristotélica; 

2. A compreensão como eixo da intencionalidade dos processos de ensino-aprendizagem; 

3. A complexidade da prática docente como prática social exige considerar o professor não como 

um simples técnico que aplica rotinas preestabelecidas a problemas padronizados como o 

melhor meio de orientar racionalmente sua prática, mas como um prático reflexivo.  

No campo do currículo como processo, surge então, com muita força, conceitos cada vez mais 

freqüentes na literatura: o do professor-pesquisador e os de reflexão sobre a prática, já propostos por 

Freire em suas obras que influenciaram a re-conceituação do currículo e por outros autores, como Donald 

Schön (1983, 1992). 

Elliott (1997) classifica a reflexão sobre a prática em três tipos: deliberação (reflexão relacionada 

com a escolha ou tomada de decisões), pesquisa-ação (reflexão relacionada com o diagnóstico), pesquisa 
avaliativa (reflexão relacionada com a implantação da resposta escolhida e as conseqüências esperadas e 

inesperadas que vão se fazendo dignas de consideração).  
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Assim, esta abordagem do currículo liga inevitavelmente, o desenvolvimento curricular com o 

aperfeiçoamento profissional do/a professor/a e, no processo que se estabelece, tanto os participantes 
como a realidade se transformam: “Os participantes [...] ao desenvolver sua capacidade de distinguir e 

julgar em situações humanas complexas, conflitantes, incertas e singulares” e “[...] ao se verem induzidos a 

recompor seus esquemas padronizados de pensamento, pressionados pelas evidências construídas pelo 

processo criativo de interações que são estimuladas na aula e na escola”; transformam a realidade “[...] 

porque este processo de interações inovadoras requer novas condições sociais, nova distribuição do poder e 

novos espaços para ir situando os retalhos” que emergem da nova cultura institucional; 

Também, porque afeta profundamente relações e papéis hierarquicamente organizados, como as 

existentes entre professores práticos e pesquisadores da Universidade.  

“Os papéis e as tarefas dos especialistas externos à aula e à escola só 
poderão justificar-se, [...] à medida que sirvam para facilitar e apoiar a prática 
reflexiva dos que participam no intercâmbio educativo”. Isto só pode acontecer 
dentro de novas formas de pesquisa acadêmica, “[...] onde os especialistas externos 
participam em processos de colaboração abertos e negociados com os 
professores/as e não como agentes externos que ocupam uma posição privilegiada 
de influência e conhecimento”.(Pérez Gómez, 1998, p. 377-8).  

 

Considerando que as novas diretrizes para formação de professores no Brasil incorporam a maioria 

desses conceitos, como se pode ver no Parecer 09/2001 do Conselho Nacional de Educação – CNE - e 

Resoluções 01 /2002, 02/2002, 07/2002, pretende-se desenvolver as ações do PIBID sob o referencial 

teórico aqui discriminado. 
 

8. CRONOGRAMA 

ATIVIDADE INÍCIO TÉRMINO 
Seleção/Definição de Supervisores e Bolsistas Ago/2008 Ago/2008 

Curso de extensão “Construindo uma Universidade compromissada com a 

escola pública de qualidade” 
Ago/2008 Out/2008 

Diagnóstico escolar nas áreas contempladas nos subprojetos Ago/2008 Set/2008 

Reunião com Supervisor nas escolas e Bolsistas para delimitação de 

problemas 
Set/2008 Out/2008 

Elaboração de Planos de Trabalho pelos Bolsistas para intervenção Set/2008 Out/2008 

Execução das ações previstas nos Planos de Trabalho pelos Bolsistas e 

Supervisores 
Nov/2008 Jul/2010 

Elaboração de relatórios parciais dos Subprojetos e do Projeto Institucional 

(Fase 1) 
Dez/2008 Fev/2009 

Elaboração de relatórios finais dos Subprojetos e do Projeto Institucional 

(Fase 1) 
Mai/2010 Jul/2010 

Avaliação de ações e resultados (reuniões e análise de documentos) Out/2008 Permanente 

Replanejamento de ações e elaboração de novos Planos de Trabalho Abr/2009 Jul/2009 
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9. RESULTADOS PRETENDIDOS 
 

• Formação continuada de 07 (nove) professores da rede pública que atuarão como supervisores; 

• Formação inicial de 68 (sessenta e oito) alunos de Licenciaturas da UNIR como profissionais 

reflexivos e pesquisadores da prática docente, atuando em escolas públicas; 

• Publicação de resultados de pesquisas educativas em livros, anais, periódicos; 

• Divulgação de resultados e projetos em eventos; 

• Melhoria da qualidade do estágio supervisionado da licenciatura nas escolas da rede pública; 

• Melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem nas áreas de Matemática, Ciências da Natureza; 

• Aumento da freqüência das atividades experimentais na escola; 

• Aumento do interesse dos alunos pelas disciplinas da área de Matemática, Ciências da Natureza; 

• Aumento do interesse dos alunos do ensino médio por carreiras com forte componente científico-

tecnológico; 

• Aumento das expectativas de alunos de escolas públicas em ingressar na universidade pública; 

• Aumento da valorização do magistério entre os alunos dos cursos de graduação da UNIR; 

• Valorização do professor da rede pública de educação básica enquanto profissional da educação. 
 

10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROFESSORES SUPERVISORES 

 
a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

c) Ser graduado em uma das áreas que atuarão na escola; 

d) Estar em efetivo exercício na rede pública com prática efetiva de sala de aula há pelo menos um 

ano; 

e) Apresentar carta de intenção justificando seu interesse em atuar no projeto, declarando estar apto a 

iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo ele seja aprovado e os horários em que poderá 

fazê-lo; 

f) Apresentar declaração de que não recebe outro tipo de bolsa (estudo ou pesquisa); 

g) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do PIBID, sem prejuízo de suas 

atividades docentes regulares; 

h) Apresentar melhor desempenho na análise de currículos, privilegiando quem comprove: ter atuado 

no acompanhamento do estágio curricular em parceria com a universidade, ter desenvolvido 

projetos na área de sua atuação, ter conhecimentos básicos de informática aplicada à educação. 
 

11. CRITÉRIOS DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS ALUNOS BOLSISTAS 

 
a) Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País; 

b) Estar cursando uma das Licenciaturas da UNIR que tiveram projeto aprovado no PIBID, do 3º. ao 

7º. Período; 
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c) Estar em dia com as obrigações eleitorais; 

d) Não possuir vínculo empregatício de qualquer natureza ou outro tipo de bolsa; 

e) Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, exclusivamente às atividades do PIBID, sem prejuízo 

de suas atividades discentes regulares; 

f) Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovado, disponibilizando 20h 

semanais; 

g) Ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio; 

h) Apresentar carta de motivação justificando seu interesse em atuar futuramente na educação básica 

pública; 

i) Capacidade de trabalho em grupo; 

j) Apresentar melhor desempenho na análise de currículos, privilegiando quem comprove: rendimento 

acadêmico compatível com os objetivos do PIBID; ter a maior parte da educação básica cursada na 

rede pública. 
 

12. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS LICENCIATURAS QUE COMPÔEM OS 
SUBPROJETOS 

A partir do lançamento do Edital MEC/CAPES/FNDE (12 de dezembro de 2007) “Seleção Pública 

de Propostas de Projetos de Iniciação à Docência – PIBID”, a Universidade Federal de Rondônia, por meio 

da Pró-Reitoria de Graduação, iniciou os contatos articulatórios junto aos coordenadores de Cursos de 

Licenciatura e Diretores de Núcleos aos quais os cursos estão vinculados, visando a sensibilização de 

interessados na elaboração do Projeto Institucional. Pela Portaria nº 002, de 21 de fevereiro de 2008, foi 

constituída a Comissão de Implantação do PIBID/UNIR, tendo como presidente o Prof. Dr. Marcelo Ferreira 

da Silva e membros o Prof. Dr. Carlos Alberto Tenório de Carvalho Junior, a Profª Drª Elizabeth Antonia 

Leonel de Moraes Martins e a Profª Ms Sônia Ribeiro de Sousa. Esta equipe realizou as primeiras ações, 

incluindo a elaboração e as discussões visando à assinatura de Convênio com a Secretaria de Estado de 

Educação de Rondônia (Termo de Convênio assinado em 16 de maio de 2008, sob o número 004/2008), 

bem como a recepção e análise preliminar dos subprojetos apresentados pelas licenciaturas. 

Considerando pedido formal de desistência na participação da equipe de coordenação por parte 

dos professores doutores Marcelo Ferreira da Silva e Carlos Alberto Tenório de Carvalho Junior, foram 

substituídos pelos professores doutores Anselmo Alencar Colares (o qual assumiu a presidência da 

comissão), e a Profª Drª Rubiani de Cássia Pagoto, pela Portaria 010/2008/PROGRAD, de 08.03.08.  

Esta nova equipe deu continuidade aos trabalhos de análise dos subprojetos apresentados, 

considerando: a) O mérito da proposta, tendo em vista o cumprimento dos requisitos básicos constantes do 

Edital PIBID/CAPES/FNDE; b) A concepção do projeto, de tal forma a contemplar a articulação ensino, 

pesquisa, extensão, tendo como fio condutor a relação interdisciplinar e a integração teoria e prática; c) Os 

trabalhos desenvolvidos ou em desenvolvimento pelas Licenciaturas e pelos proponentes dos projetos, em 

consonância com as áreas definidas como prioritárias no Edital e das Licenciaturas que já desenvolvem 

projetos de estágio curricular supervisionado em parceria com escolas públicas privilegiando a integração 

ensino, pesquisa e extensão.  
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Após a análise do mérito e da consistência teórica e metodológica dos projetos, teve início uma 

fase complexa de negociação entre a equipe e os coordenadores de subprojetos de uma mesma área 

apresentados e pré-aprovados, uma vez que a UNIR, é uma instituição multi-campi, sendo que alguns 

cursos são oferecidos em mais de um campus, cujas distâncias geográficas dificultam a realização de 

ações que exijam constantes deslocamentos. A princípio, os projetos apresentados buscavam contemplar 

toda uma demanda reprimida por esta política do MEC, a qual passou a ser vista como decisiva para a 

concretização prática de várias discussões e mesmo de iniciativas já em curso, mas completamente a 

mercê da disposição e da disponibilidade dos participantes, inclusive tendo eles próprios que arcar com 

todo tipo de investimento.  

O ajuste nos subprojetos para que se chegasse ao total de escolas, de professores supervisores 

e de bolsistas só foi possível com a discussão coletiva de todos os envolvidos sobre a importância da maior 

participação das licenciaturas, incluindo não apenas aquelas priorizadas pelo Edital, mas também as 

demais licenciaturas que apresentaram projetos e que estavam em sintonia com os demais critérios 

apontados institucionalmente.  A princípio, também houve grande dúvida se poderíamos considerar um 

subprojeto de cada campi, mesmo que de uma mesma área, ou se apenas um subprojeto por área. Depois 

de uma consulta por telefone com a coordenação nacional, chegou-se a uma definição internamente que 

levou em conta o seguinte princípio: para as Licenciaturas priorizadas pelo Edital, uma mesma área, por 

exemplo, Física, que apresentou dois subprojetos, sendo um no Campus Universitário de Ji-Paraná e outro 

no Campus Universitário de Porto Velho. Este tipo de critério foi estabelecido para que houvesse maior 

atendimento quanto ao número de alunos envolvidos no projeto institucional, assim como para um melhor 

dimensionamento das quantidades de professores supervisores.  

Considerando que a Área de Física está presente em dois campi da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (Porto Velho e Ji-Paraná) e considerando a importância de uma ação compartilhada, 

os dois sub-projetos apresentam uma mesma concepção, embora com coordenadores distintos. Tendo em 

vista Parecer encaminhado pelo Ofício Nº 023/2008/DEB/CAPES, os Projetos foram reestruturados a fim de 

atenderem as recomendações. Em números finais, as áreas e cursos ficaram assim contemplados: 
 

ÁREAS COORDENADORES SUPERVISORES BOLSISTAS 

Física 02 02 17 

Matemática 01 01 15 

Ciências Biológicas 01 02 18 

Química 01 02 18 

TOTAL 05 07 68 
 

 

Quanto à distribuição dos subprojetos por escolas e pelas licenciaturas, buscou-se atender o 

máximo de propostas que foram submetidas à análise, mas levando em conta os critérios e as prioridades 

estabelecidas no Edital.  
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ESCOLA / MUNICÍPIO 

LICENCIATURAS 

FÍSICA QUÍMICA 
CIÊNCIAS 

BIOLÓGICAS 
MATEMÁTICA 

EEEFM John Kennedy/Porto Velho  x x  

EEEM Major Guapindaia /Porto Velho x  x  

EEEFM Orlando Freire/Porto Velho  x   

EEEFM Aluízio Ferreira / Ji-Paraná x   x 

 

 
 

 

13. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES 

 
Fruto das discussões da Comissão Institucional do PIBID/UNIR em conjunto com os coordenadores 

dos subprojetos, ficou definido que buscar-se-á adotar neste Programa o aprendizado de ações já 

desenvolvidas e avaliadas favoravelmente do Programa de Iniciação Científica – PIBIC, o qual trabalha com 

um Comitê Interno e com avaliadores ad hoc, e toda uma sistemática de fluxo contínuo de recebimento de 

propostas, análise, avaliação e socialização dos resultados. 

 

Atendimento aos termos do Parecer encaminhado pelo Ofício Nº 023/2008/DEB/CAPES 

Considerando o Parecer Final datado em 22 de julho de 2008, podemos enumerar quatro problemas 

fundamentais relacionados ao Projeto Institucional inicialmente submetido e as providências tomadas. 

 

1. Currículo dos Coordenadores dos Subprojetos 
Conforme apresentado pelo Parecista, os perfis de alguns coordenadores não se enquadram 

com a filosofia do PIBID.  Desta forma, substituímos tais coordenadores por novos coordenadores 

com perfis completamente adequados ao Programa, como é o caso do Prof. Dr. Marcelo Ferreira da 

Silva, coordenador do subprojeto do curso de Licenciatura Plena em Física e da Profa. Dra. 

Elizabeth Antônia Leonel de Moraes Martines, coordenadora do subprojeto Licenciatura em 

Ciências Biológicas.  Portanto, acreditamos que tal problema fica completamente resolvido. 

 

2. Relação Bolsista / Coordenador 

Como bem identificado pelo Parecista, a relação Bolsista/Coordenador é 4.1. Apenas 37 alunos 

estavam envolvidos nas Atividades do PIBID. Concordamos plenamente que tal razão está muito 

longe (completamente fora) do ideal. Todavia, aquela quantidade decorreu de uma definição inicial 

de buscarmos atender um maior número de Licenciaturas.  Para resolver este problema levantado, 

fizemos as seguintes modificações: 

I. Exclusão dos Subprojetos que apresentavam problemas de elaboração e/ou não 

priorizados no Edital. Desta forma, foram excluídos os Subprojetos de História, 

Educação Física, Matemática (Campus Universitário de Porto Velho) e Letras. 

Conseqüentemente, elevando consideravelmente a relação Bolsista/Coordenador. 
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II. Redução no número de professores supervisores. 

Com tais ajustes, nossa nova relação Bolsista/Coordenador sai de 4.1 para 14 e o número de 

Bolsistas atendidos, antes era 37 passa a ser 68, conforme indicado na nova versão do Projeto 

Institucional em Anexo. É importante mencionar que as áreas contempladas na nova versão 

ficaram sendo as seguintes: Física (em 02 (dois) campi), Química, Biologia e Matemática, ou seja, 

as priorizadas no Edital MEC/CAPES/FNDE. 

 

3. Número de Estudantes de Escolas Públicas envolvidos 
De acordo com o Parecista, e em consonância com o Projeto enviado, o número de estudantes 

de escolas públicas envolvidos é aproximadamente de 800 alunos. Além de existir divergências 

entre tais valores e o subprojeto de Física do Campus de Ji-Paraná. Este problema foi muito bem 

notado pelo Parecista. No entanto, se considerarmos que cada Bolsista estará envolvido, em 

média, com aproximadamente 35 estudantes tem-se um total de aproximadamente 2400 alunos, 

uma vez que o número de Bolsista passou para 68. Como o número total de alunos das quatro 

escolas envolvidas no projeto é de 5204 alunos, observa-se que o número de estudantes 

diretamente envolvidos equivale a 46% do total de estudantes. É importante mencionar que as 

atividades de extensão previstas no Projeto Institucional e nos demais subprojetos (Seminários, 

Capacitação, Oficinas, Clube de Ciências, Palestras, etc.), devem necessariamente envolver toda a 

comunidade em questão, ou seja, 5204 alunos. 

 

4. Subprojeto de Licenciatura de Ciências Biológicas 
Foi reescrito de forma a fornecer informações pertinentes da área de formação, conforme notado 

pelo Parecista. Além disso, passou a ser coordenado pela Professora Elizabeth que possui uma 

inquestionável competência, conforme pode ser verificado em seu Currículo Lattes, para desenvolver todas 

as atividades previstas. 

Por outro lado, o referido Parecer destaca que o Projeto Institucional da UNIR “apresenta objetivos 

compatíveis com o Edital MEC/CAPES/FNDE, voltados à educação básica [...] O projeto institucional 

apresenta plano de trabalho com foco em aspectos importantes relacionados à formação dos professores, 

valorização da escola pública e maior integração entre ensino superior e básico. A metodologia está 

apresentada de forma geral. O cronograma está elaborado adequadamente e os resultados pretendidos 

são condizentes com os objetivos do edital PIBID. O coordenador institucional atua na área de educação, 

com experiência na educação básica e superior. 

 Acreditamos que esta nova versão do Projeto Institucional está em concordância com todas as 

observações pertinentes feitas pelo Parecista e atende aos objetivos e filosofia do PIBID. Esperamos que a 

UNIR, juntamente com toda a comunidade rondoniense, possa desfrutar deste tão valioso Programa, que 

vem de encontro com as necessidades básicas de nosso Estado no que diz respeito a formação de 

professores qualificados e competentes.  
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ANEXO C – OFÍCIO A SECRETÁRIA DA UNIR PARA COLETA DE DADOS DOS 

ACADÊMICOS DO CURSO DE FÍSICA LICENCIATURA
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