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PIBID APÓS REVOGAÇÃO DA PORTARIA 046/2016 

  
O impacto provocado pela publicação da Portaria nº 046/2016 marcou, recentemente, a trajetória 

do PIBID e das negociações entre o Forpibid e a Capes. O Diretório Nacional do Fórum esteve 

reunido em Brasília nos dias 29 e 30 de junho, buscando respostas da CAPES e do MEC, tendo 

oportunidade de esclarecer os fatos e informações veiculadas. De todo modo, está claro que o 

movimento de defesa do Programa continua e terá novas e importantes estratégias e ações, 

tendo em vista os últimos acontecimentos. 

 

Apesar dos compromissos firmados em ata pela DEB/Capes, não houve respeito ao amplo 

processo de negociação e a referida Portaria foi lançada provocando profunda alteração nas 

diretrizes norteadoras do PIBID. Ao longo do primeiro semestre de 2016, após a audiência 

pública no Senado, foram realizadas quatro reuniões, com a presença do MEC, Capes, 

senadores, deputados, representantes de reitores, de secretários de educação e de estudantes, 

com o intuito de buscar um entendimento sobre os rumos do PIBID e PIBID Diversidade. Dentre 

outras consequências, as IES se viram obrigadas a assinar o termo de adesão proposto pela 

Diretoria da Educação Básica da Capes, o que implicava em renunciar aos projetos institucionais 

aprovados, com continuidade prevista até 2018, mudando radicalmente o enfoque do Programa. 

Em face dessa situação o Forpibid publicou nota de repúdio e houve diversas manifestações nas 

IES e sociedade reinvidicando a revogação referida Portaria. 

 

A revogação só foi possível a partir da recente mudança de gestão da Capes, porém esta não 

trouxe tranquilidade para as equipes do Pibid nas IES. No dia 15 de junho, o recém-nomeado 

presidente da Capes, Abílio Baeta Neves, procedeu à imediata revogação da Portaria 46/16. No 

entanto, a equipe da DEB deixou os Coordenadores Institucionais sem informação até o 

esgotamento do prazo que havia estabelecido para a submissão das propostas.  Ao anunciar a 

revogação já publicada no DOU e enviar às IES aviso de que “divulgará, em breve, orientações e 

recomendações sobre a continuidade dos projetos PIBID”, alimentou ainda mais as dúvidas 

sobre o ‘futuro do PIBID’. 

 

Uma semana após a revogação da Portaria, as tentativas de retomada do diálogo do Forpibid 

com o novo Presidente da Capes tiveram resultados significativos. Fomos atendidos 

pessoalmente por ele no dia 30/06, que ainda está organizando a sua equipe de trabalho, mas 

adiantou que pretende criar um grupo de trabalho para tratar de políticas de acompanhamento e 

avaliação do PIBID. Também falou sobre a interlocução entre Capes e MEC, visando à 

elaboração de plano de ação que aproxime as IES das redes de ensino para a tomada de 



 

decisões sobre escolas a serem atendidas pelo PIBID e PIBID Diversidade e que busque 

entrosamento entre PIBID e demais programas/ações voltados para a educação básica, 

solicitando o apoio do Fórum para compor o grupo e participar do diálogo com o MEC. Sobre a 

inquietação provocada pela mensagem enviada pela DEB no dia 15/06/16, na qual é afirmado 

que a Capes “divulgará, em breve, orientações e recomendações sobre a continuidade do Pibid”, 

ouvimos pedido de desculpas ao Fórum pelo modo como a equipe da DEB procedeu, 

justificando como uma confusão própria do momento de transição da gestão da agência e que, 

com a revogação, o PIBID continua, com o seu formato original. 

 

O Forpibid também teve oportunidade de ser recebido pelo MEC. O Secretário da Educação 

Básica, Rossieli Soares da Silva, demonstrou sua intenção de contar com a colaboração direta 

do Fórum para fortalecer a mediação entre IES e redes de ensino, bem como potencializar as 

ações da SEB. A Secretária da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, 

Ivana de Siqueira, comprometeu-se em buscar imediata articulação entre a SECADI e a Capes, 

tão logo as equipes estejam reconstituídas e promover reunião com coordenadores institucionais 

do PIBID Diversidade.  

 

Além da expectativa de retomada de uma agenda de trabalho com a Capes e o MEC, 

entendemos ser necessário consolidar o PIBID como política de estado. Nesse sentido, o 

Forpibid acompanhará a tramitação do Projeto de Lei nº 5.180, de autoria do Deputado Federal 

Chico Lopes, que dispõe sobre o PIBID, buscando ampliar o debate e a nossa participação 

nesse contexto. Além disso, o Diretório Nacional deliberou pela retomada do Encontro de 

Coordenadores Institucionais do PIBID, dada a importância desse espaço para a gestão 

democrática do programa, com o desafio de pensarmos em soluções de financiamento do 

evento.  Esses e outros assuntos serão pauta nas próximas semanas, nas reuniões presenciais 

e via webconferência a serem convocadas pelos representantes do Forpibid - estaduais e 

regionais. 

 

Enfim, o trabalho continua, mas cada dia com mais reconhecimento sobre a importância do 

PIBID e do PIBID Diversidade e do movimento político desencadeado. Recentemente, 

publicamos uma nota de agradecimento às entidades que vêm apoiando e marcando 

posicionamento em defesa do Programa e da formação de professores. O Forpibid espera 

continuar contando com o apoio de todos e agradece, especialmente, os Coordenadores 

Institucionais. Esse coletivo, de espírito combativo, crítico e propositivo tem feito a diferença 

nesse intenso movimento em defesa do PIBID. 
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