
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Há na base política do PIBID da UEMA: 
 
 

“A primeira condição para se realizar alguma 
coisa é não querer fazer tudo ao mesmo 

tempo”. 
(Alceu Amoroso Lima) 

 
 
 

“... o amor se faz de um gesto efetivo e 
interior de dedicação para a captura do 
encontro. Trata-se de um eu-te-amo cujo 

sentido não é sintoma. É ação contra outras 
forças: não só aquelas que não produzem 

novos acontecimentos, mas também as que se 
acomodam na repetição do mesmo 

conhecimento e das mesmas práticas”. 
(Sonia Almeida) 
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Realização: 

PROG/UEMA 

Organização: 

Coordenação Institucional do PIBID-UEMA 

O PIBID da UEMA empenha-se na 

formação de professores, apresentando 

o ensinar com alma, a ponto de 

colaborar para que o conhecimento saia 

da condição de sombra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“CONHECENDO O PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSAS 

DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA 

DA UEMA” 

Edital CAPES nº 07/2018 
 

Portaria CAPES nº 45/2018 
 

 
 

1º Encontro – 28/08/2018 

Local: Campus Paulo VI 

São Luís-MA 



O 
 

PIBID é uma ação da Política 

Nacional de Formação de 

Professores     do     Ministério     da 

Educação (MEC). 
 

 
VISA proporcionar aos discentes na primeira 

metade do curso de licenciatura uma 

aproximação prática com o cotidiano das 

escolas públicas de educação básica e com o 

contexto em que elas estão inseridas. 

 
O PROGRAMA concede bolsas a alunos de 

licenciatura participantes de projetos de 

iniciação à docência desenvolvidos    nas 

instituições de educação superior (IES) em 

parceria com as redes de ensino. 

 
OS PROJETOS devem promover a iniciação 

do licenciando no ambiente escolar ainda na 

primeira metade do curso, visando estimular, 

desde o início de sua formação, a observação 

e a reflexão sobre a prática profissional no 

cotidiano das escolas públicas de educação 

básica.  Os discentes serão acompanhados 

por um professor da escola e por um docente 

da Universidade Estadual do Maranhão, 

participante do programa. 

 
DURAÇÃO DO PROGRAMA: 18 meses. 

 

 
ONDE FUNCIONAMOS? 

 

 
No prédio da Pró-Reitoria de Graduação – 

PROG, sala nº 07 – PIBID e RP. 

 

 
OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 
1 – Incentivar a formação de docentes em nível 
superior para a educação básica; 
2 – Contribuir para a valorização do magistério; 

3 – Elevar a qualidade da formação inicial de 
professores nos cursos de licenciatura, 
promovendo a integração entre educação 
superior e educação básica; 
4 – 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; 
5 – Incentivar escolas públicas de educação 
básica, mobilizando seus professores como 
coformadores dos futuros docentes e tornando-
as protagonistas nos processos de formação 
inicial para o magistério; e 
6 – Contribuir para a articulação entre teoria e 
prática necessárias à formação dos docentes, 
elevando a qualidade das ações acadêmicas 
nos cursos de licenciatura. 
 

Como funciona? 
 

 
A UEMA, dentre tantas outras IES, interessou-
se novamente em participar do PIBID e 
apresentou à CAPES o seu Projeto de Iniciação 
à Docência conforme o Edital Nº 07/2018. 
 
O Projeto Institucional da UEMA foi Aprovado 
pela CAPES com 8 núcleos de Iniciação à 
Docência: ARTES, FILOSOFIA, LÍNGUA 
PORTUGUESA, LÍNGUA INGLESA, 
MATEMÁTICA e PEDAGOGIA, compostos de 

 

199 alunos bolsistas e 8 alunos voluntários; 24 
professores supervisores de escolas públicas e 
8 professores coordenadores de áreas. Os 
núcleos agrupam-se por subprojetos definidos 
segundo o componente curricular da educação 
básica para os quais são formados os 
discentes. 
 
A UEMA, selecionada pela CAPES, receberá 
199 cotas de bolsas. Os bolsistas foram 
selecionados pelos Editais PROG/UEMA Nº 24 
e 32 / 2018, respectivamente para discentes 
bolsistas e professores supervisores do PIBID, 
em escolas públicas. 
 
As escolas foram escolhidas pelas redes 
públicas de ensino. 
 

Enfim, ...nesta oportunidade, 
 

 
 

QUEREMOS MOTIVAR E CONTRIBUIR COM 

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

DA EDUCAÇÃO BÁSICA, INSERINDO OS 

NOSSOS LICENCIANDOS NO COTIDIANO 

ESCOLAR, NOS SEUS PRIMEIROS 

PERÍODOS DE FORMAÇÃO DOCENTE. 

 

 
Prof.ª Dr.ª Maria Goretti Cavalcante de Carvalho 

Coordenadora Institucional do PIBID-UEMA 
 

E demais Coordenadores de Áreas e 
Professores Supervisores. 

 
Visite a nossa página: www.pibid.uema.br 

Contatos: 2016-8125 Ramal: 9510. 
e-mail: pibid2018@prog.uema.br 

http://www.pibid.uema.br/
mailto:pibid2018@prog.uema.br

