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Senhora Presidenta da Câmara de Graduação (CamGR),

 

I. RELATÓRIO

 

O Projeto PIBID/UNIR promove impactos significa vos no processo de formação
docente inicial. Dentre estes impactos se dão tanto no ambiente escolar como na universidade. Um
dos mais importantes reside no desenvolvimento de competências para a leitura e escrita, seguidos
pela compreensão das relações de ensino aprendizagem, que são desenvolvidas na formação do
docente deste projeto. A atuação do projeto no ambiente escolar propicia uma compreensão aplicada
dos conhecimentos adquiridos pelos bolsistas na universidade, a escola é o palco de ensaio e atuação
das competências desenvolvidas. Além disso é relevante lembrar da importância deste projeto no
âmbito regional, principalmente na inserção de polí cas públicas voltadas para a formação de
professores para a educação básica no estado de Rondônia. Nesta perspec va o PIBID oportuniza aos
bolsistas um vínculo mais sólido entre teoria e prá ca no contexto escolar; ou seja, o entrosamento
entre Universidade e a Escola. Através do contato direto com as prá cas pedagógicas, os bolsistas
desenvolvem na vivência escolar, a prá ca pedagógica e o desenvolvimento de uma postura
inves ga va diante do ensino. O processo é cons tuído pela Despacho CP-DRA (0437948) e os
Relatórios Parciais e Finais (Documentos
SEI 0438552, 0438553, 0438554, 0438555, 0438556, 0438557, 0438559, 0438560, 0438562, 0438563, 0438564, 0438565, 0438566, 0438567, 0438569,
0438570, 0438571, 0438573),  Despacho DACHS-JP (0438577), Despacho CP-DRA (0438962),
Despacho PROGRAD (0439005), Despacho SECONS (0448233), Despacho CamGR (0453636), Despacho
SECONS (0460142) e Parecer 43 (0467127).

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

 

O Edital nº 61/2013/CAPES do Programa Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência
– PIBID, possuía como obje vo a seleção de projetos ins tucionais de iniciação à docência que visem
ao aperfeiçoamento da formação inicial de professores por meio da inserção de estudantes de
licenciatura em escolas públicas de educação básica. Para o desenvolvimento dos projetos, serão
concedidas 72.000 (setenta e duas mil) bolsas a alunos dos cursos de licenciatura e a professores das
Ins tuições de Ensino Superior e das escolas da rede pública de ensino. Dessas bolsas, 10.000 (dez
mil) serão des nadas a alunos de licenciatura do Programa Universidade para Todos (ProUni) e aos
professores envolvidos na sua orientação e supervisão. Concessões não preenchidas na modalidade
do Pibid-ProUni poderão ser remanejadas para as ins tuições públicas e privadas sem fins lucra vos.
E como características obrigatórias era necessário, conforme consta no Edital nº 61/2013/CAPES:

4.1. O projeto apoiado no âmbito Pibid deverá ser desenvolvido por meio da ar culação entre
a IES e o sistema público de educação básica, de modo a promover a inserção dos
licenciandos no contexto de escolas da rede pública de ensino. 4.2 O projeto será composto
por um ou mais subprojetos, definidos pela área de conhecimento do curso de l icenciatura e
formados por no mínimo: a) 05 (cinco) estudantes de l icenciatura; b) 1 (um) professor da
licenciatura da IES que atue como coordenador de área; c) 1 (um) professor da educação
básica que supervisione os estudantes na escola. 4.2.1 Cada projeto poderá possuir apenas
um subprojeto por área da l icenciatura/habil itação em cada campus/polo. 4.2.2 As áreas de
licenciatura apoiadas neste edital estão definidas no Anexo I. 4.3 Em conformidade com as
recomendações da Portaria Capes nº 96/2013, especialmente os ar gos 6º e 8º, a proposta do
projeto ins tucional deverá especificar: a) o contexto educacional da região onde será
desenvolvido (3000 caracteres); b) as escolas da rede pública de Educação Básica onde se
pretende inserir os alunos; c) as ações/estratégias para inserção dos bolsistas nas escolas,
envolvendo o desenvolvimento das diferentes caracterís cas e dimensões da iniciação à
docência, de forma a privi legiar a ar culação entre as diferentes áreas do conhecimento e a
integração dos subprojetos (8000 caracteres); c) a estratégia para que o bolsista aperfeiçoe o
domínio da l íngua portuguesa, incluindo leitura, escrita e fala, de modo a promover a
capacidade comunica va do l icenciando (3000 caracteres); d) as formas de seleção,
acompanhamento e avaliação dos bolsistas de supervisão e de iniciação à docência (4000
caracteres); e) a sistemá ca de registro e acompanhamento dos bolsistas egressos (3000
caracteres); f) as a vidades de socialização dos impactos e resultados do projeto, além da
realização do seminário ins tucional de iniciação à docência, obrigatório no Pibid (3000
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caracteres); g) os resultados e os impactos de projetos anteriores, no caso de propostas de
ins tuições que já par ciparam do Pibid (4000 caracteres). 4.4 A proposta de subprojeto
deverá informar: a) a área de l icenciatura envolvida, conforme áreas definidas no Anexo I, bem
como o campus/polo e o município em que o subprojeto será desenvolvido; b) a quan dade de
bolsas de iniciação à docência e de supervisão pretendidas, considerando que cada
supervisor deve orientar no mínimo 5 e no máximo 10 alunos; c) o(s) professor(s) da IES que
coordenará(ão) o subprojeto, iden ficado(s) por CPF, observando os requisitos do art. 34 da
Portaria Capes nº 96/2013, inclusive a obrigatoriedade de possuir currículo cadastrado na
Plataforma La es e o l imite de 20 alunos por coordenador; d) o detalhamento das ações
específicas do subprojeto, com a respec va jus fica va para a formação do l icenciando,
considerando o atendimento aos obje vos do programa (500 caracteres para cada ação); e)
o(s) nível(is) e a(s) modalidade(s) de ensino envolvidos na proposta. 4.4.1 Somente poderá ser
cadastrado subprojeto em campus/polo que possua curso de l icenciatura na área
especificada. 4.4.2 No cadastro de subprojetos interdisciplinares, poderão ser indicadas até 4
áreas distintas. (Edital nº 61/2013/CAPES).

 

Tal edição do programa teve prazo de vigência de quatro anos, abrangendo o período de
 2014 a 2018, nesse período, durante a execução do programa, houve troca da coordenação
ins tucional no âmbito da UNIR. Dessa forma, os relatórios constantes nos autos correspondem aos
anos-base de 2017-2018, período em que a docente Naiara dos Santos Nienow assumiu a coordenação
ins tucional, conforme Portaria nº15/2017/PROGRAD, de 03 de outubro de 2017. O Relatório Final
PIBID/UNIR – Edital nº 61/2013/CAPES (documento 0438573) congrega informações referentes aos
subprojetos integrantes do Projeto Ins tucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID/UNIR,
documentos, os quais foram analisados por esse parecerista. Vale ressaltar, que para uma melhor
análise era necessário os documentos de 2014 até 2018.

 

III. CONCLUSÃO

 

Considerando que o Projeto PIBID/UNIR - ANO BASE: 2017/2018 é de suma
importância para a Universidade bem como suas ações foram realizadas dentro dos norma vos atuais,
s o u favorável a aprovação do Relatório Final do ANO BASE: 2017/2018, salvo melhor juízo. À
consideração superior.

 

 

 

Elder Gomes Ramos
Conselheiro da Câmara de Graduação (CamGR)

Documento assinado eletronicamente por ELDER GOMES RAMOS, Conselheiro(a), em
02/08/2020, às 23:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0467127 e o código CRC 0A2A0164.

Referência: Processo nº 99955135A.000068/2020-94 SEI nº 0467127
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

DESPACHO DECISÓRIO Nº 36/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

  

Processo nº 99955135A.000068/2020-94

Interessado: NAIARA DOS SANTOS NIENOW

  

  

Conselho Superior Acadêmico- CONSEA

A ser apreciado pela Presidência dos Conselhos Superiores

Assunto:  Projeto PIBID/UNIR - ANO BASE: 2017/2018 - Relatório final

Interessado:   Docente Naiara dos Santos Nienow

Relator(a): Conselheiro Elder Gomes Ramos

Parecer : 43/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR

 

Decisão: 

Na 186ª sessão ordinária, em 13-08-2020, por unanimidade de  votos favoráveis, a Câmara aprovou o
parecer em tela.

 

CONSELHEIRA MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES
Câmara de Graduação - CAMGR

Presidente
 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA DO SOCORRO GOMES TORRES,
Conselheiro(a), em 14/08/2020, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0474895 e o código CRC 4F047AFA.

Referência: Processo nº 99955135A.000068/2020-94 SEI nº 0474895
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE GRADUAÇÃO

TERMO DE DECLARAÇÃO

  

 

  

 

HOMOLOGO o Parecer de nº 43/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR (documento
0467127) e Despacho Decisório de nº 36/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR
(documento 0474895), contidos no processo em tela.

 

ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Presidente

Documento assinado eletronicamente por ARI MIGUEL TEIXEIRA OTT, Presidente, em
20/08/2020, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
0477142 e o código CRC 46B6D0B8.

Referência: Proces s o nº 99955135A.000068/2020-94 SEI nº 0477142
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