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A UNESPAR (Universidade Estadual do Paraná), junto a representantes das redes 

de educação básica e segmentos apoiadores, vêm manifestar-se com veemência pela 

continuidade e fortalecimento do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) e contra os cortes estruturais, orçamentários e mudanças na proposta pedagógica 

do referido programa. 

A nova proposta, colocada como uma modernização do PIBID por meio da 

residência pedagógica, exclui acadêmicos dos anos iniciais das licenciaturas, período este 

em que o licenciando identifica-se com a formação de professores e necessidades das 

escolas de Educação Básica. 

Essa nova proposta, e a possibilidade de interrupção do PIBID a partir de fevereiro 

de 2018 causará prejuízos irreversíveis à formação de professores, fragilizando a parceria 

estabelecida com cerca de 5 mil escolas públicas da educação básica e retirando cerca de 

60 mil bolsas destinadas aos estudantes das licenciaturas em todo o País, podendo agravar 

a evasão no ensino superior. 

Tendo em vista a importância do PIBID à formação dos professores do Brasil, em 

vigência desde 2007 sob coordenação da Diretoria de Educação Básica (DEB) da Capes, 

bem como as Metas 15, 16, 17 e 18 do Plano Nacional de Educação (PNE), vimos com 

muita preocupação a previsão de cortes no PLOA/2018, referentes aos programas da 

educação básica e a indefinição de novo Edital para o PIBID. 

O PIBID da UNESPAR tem contribuído com a formação de qualidade de uma nova 

geração de professores da Educação Básica, constituindo-se em uma referência no sentido 

da valorização da educação e de seus profissionais. No período inicial de formação 

docente, o PIBID colabora para a permanência do acadêmico nos cursos de licenciaturas. 

Especificamente na UNESPAR, o grupo de bolsistas é composto por 785 estudantes de 

graduação, orientados por 151 supervisores em 97 escolas básicas, organizados em 40 

subprojetos de licenciaturas coordenados por 51 professores do ensino superior, 4 

coordenadores de gestão e uma coordenação institucional. Ressaltamos que o trabalho de 

coordenação institucional é realizado em diferentes campi da Instituição, localizados em 

União da Vitória, Campo Mourão, Apucarana, Paranavaí, Paranaguá e Curitiba. Diante 

disso, a mudança na atual organização do PIBID implicará em desestruturação dos 

vínculos estabelecidos tanto no âmbito da IES como no âmbito das instituições parceiras. 

Enfatizamos que o PIBID da UNESPAR traz benefícios a educação de todas as 

regiões do Paraná e do Planalto Norte Catarinense, com um projeto pedagógico que 

proporciona o suporte a professores efetivos de salas de aula de escolas públicas. Em vista 

disso, não podemos aceitar a redução de investimentos e a transformação do acadêmico 

bolsista do PIBID em um substituto do professor efetivo nas escolas básicas. 

 

União da Vitória, 9 de novembro de 2017. 
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