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NOTA DE REPÚDIO À PORTARIA Nº 046/2016 - CAPES 

  

 Em reunião realizada no último dia 25 de abril, os Coordenadores de Área do 

PIBID - UFRGS, depois de discutirem exaustivamente as reformulações na estrutura do 

Programa, referentes à Portaria Nº 046/2016 - CAPES, deliberaram por repudiar 

veementemente as alterações propostas na aludida Portaria, pelas razões que se 

seguem: 

1. Não ter havido uma avaliação concreta das propostas do PIBID em andamento, 

Edital 061/2013, que indicasse a necessidade de uma reformulação na sua estrutura; 

2. Não apresentar, na nova proposta, oportunidade para elaboração de Subprojeto 

que atenda a formação de jovens e adultos (EJA), desconsiderando as necessidades e 

as pesquisas realizadas nesta Universidade referentes a esta modalidade de educação. 

O novo desenho somente prioriza alunos na idade certa; 

3. Trata-se de um equívoco considerar anos iniciais somente o grupo de alunos até o 

3º ano do Ensino Fundamental, etapa em que se concentrará 40% dos bolsistas de 

toda a Instituição; 

4. Estabelecer que os professores por área do conhecimento trabalhem com alunos a 

partir do 4º ano do Ensino Fundamental, sendo que as licenciaturas habilitam os 

professores para atuarem do 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino Médio; 

5. A distribuição de três bolsistas de Iniciação à Docência por escola, sendo que um 

mesmo supervisor terá que acompanhar os projetos em, no mínimo, três escolas; 

6. Sobrecarga do número de bolsistas de Iniciação à Docência por Coordenador de 

Área; 

7. Sobrecarga de trabalho do Coordenador Institucional em vista de não estarem 

contempladas cotas de bolsas para Coordenadores de Gestão Pedagógica, fato que se 

torna ainda mais grave, pois a Portaria Nº 046/2016 - CAPES, preconiza que o 

Coordenador Institucional deverá assumir também uma Coordenação de Área, se a 

Instituição desenvolver até cinco projetos; 



8. Mudança de foco no objetivo principal do Programa, que é a formação de 

professores de todas as licenciaturas e não apenas da Pedagogia, que atua na fase de 

alfabetização e letramento nas escolas de Educação Básica.  

9. Ferir a autonomia das Instituições de Ensino Superior - IES no que se refere à 

escolha de escolas e de supervisores; 

10. Desarticular a relação entre a Universidade e as Escolas, estabelecendo atribuições 

aos sistemas de ensino sem consultá-los. 

11- Responsabilizar o pibidiano pela qualidade na Educação Básica, sabendo que esta 

deficiência é histórica e depende da intencionalidade das políticas educacionais; e 

12- Desrespeitar o diálogo iniciado entre o FORPIBID e a CAPES, enviando 

reformulações que não haviam sido acordadas. 

 Por todos estes motivos consideramos a proposta inexequível e solicitamos o 

apoio para que ocorra a imediata revogação da Portaria Nº 046/2016 – CAPES e a 

manutenção do Projeto em andamento até o final do ano de 2017, conforme previsto 

pelo Edital 061/2013. 
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