FORPIBID emite nota de repúdio a mudanças no PIBID
por Assessoria de Imprensa

O Fórum Nacional do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência,
FORPIBID emitiu, em dia 23 de abril, nota de repúdio à Portaria nº 046/2016, publicada no
DOU de 15 de abril, por decisão arbitrária do Presidente da CAPES, Dr. Carlos Afonso Nobre,
com vistas a alterar a estrutura do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência –
PIBID. Confira a íntegra da nota endereçada à Presidência da República.
NOTA DE REPÚDIO

Excelentíssima Senhora Presidente da República,
Vimos manifestar com veemência o nosso repúdio à Portaria nº 046/2016,
publicada no DOU de 15 de abril, por decisão arbitrária do Presidente da CAPES,
Dr. Carlos Afonso Nobre, com vistas a alterar a estrutura do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID. Essa Portaria modifica o enfoque do
Programa, estabelecendo regras que precarizam as ações que vem sendo
realizadas com grande efetividade pelas Instituições de Ensino Superior em
parceria com as Escolas de Educação Básica, tendo amplo reconhecimento de
entidades educacionais. Essa decisão desconsiderou o processo de diálogo do que
foi chamado pelo MEC de “grupo de trabalho”, com a participação de
parlamentares, representantes dos coordenadores institucionais do PIBID e PIBID
Diversidade, entidades que representam reitores, estudantes, redes de ensino e
sociedade. Sem transparência, desrespeitando decisões tomadas em audiências
públicas no Congresso Nacional e tirando proveito das circunstâncias da crise
política que mobiliza o país, a CAPES atua para desestruturar um Programa
legítimo, que está produzindo resultados significativos para a formação de
professores e para a melhoria da qualidade da escola pública.
Com anuência do Ministro, Dr. Aloísio Mercadante, a postura assumida pela CAPES
coloca a Agência na contramão da proposta de governo democrático,
comprometido com a educação em todos os níveis. É grave o nível de desrespeito
e incontornável o grau de indignação entre os educadores e educandos do PIBID e
PIBID Diversidade frente a mais uma ameaça ao trabalho em andamento,
orientado pelo compromisso firmado pelo governo de continuidade dos projetos
aprovados nos Editais 061/2013 e 066/2013 até 2018, prorrogáveis por mais
quatro anos. Assim, em nome dos profissionais em educação comprometidos com
o fortalecimento do PIBID e PIBID Diversidade, solicitamos a imediata revogação
da Portaria da Capes nº 046/2016, pois é inaceitável que o significativo trabalho
em construção pelo PIBID nas IES e escolas públicas seja desfeito.
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