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Projeto de Lei nº 5.180/2016: PIBID EM DEBATE
No dia 13/07, a Comissão de Legislação Participativa (CLP) da Câmara Federal
de Deputados realizou a primeira audiência pública com o objetivo de debater o
Projeto de Lei nº 5.180/2016, que dispõe sobre o PIBID. A mesa foi composta
por representantes do Consed, Conif, Capes e Forpibid, sendo presidida pelo
Deputado Federal Chico Lopes. Entre os participantes estavam bolsistas de
iniciação à docência, supervisores e coordenadores do Pibid, além de reitores,
deputados e representantes de associações de reitores.
O Projeto de Lei é um caminho para consolidar o Pibid como política de estado.
Maria Cecília Amendola da Motta, Vice-Presidente do Consed, ressaltou que a
estabilidade do Pibid vai evitar que as mudanças de governo impliquem em
alterações e descontinuidades da política. Sônia Regina Fernandes, Reitora do
IFC e coordenadora da Câmara de Ensino do Conif, reforçou que a lei será
fundamental para fortalecer os Institutos Federais. No entanto, Izabel Lima
Pessoa, representante da DEB/Capes, mostrou preocupação com a proposta de
lei dirigida ao Pibid, sem que outros programas também tenham esse caráter,
sugerindo que a política nacional de formação de professores seja revista como
um todo.
Com a tramitação do Projeto de Lei, a ideia é colocar o Pibid em debate, de modo
amplo e democrático. Para isso o Forpibid defende que a discussão alcance o
Senado Federal, contando com a proposição parlamentar do projeto de lei sobre
o Pibid pela Senadora Fátima Bezerra. Para a participação da sociedade nesse
debate, o Fórum já está articulando mais uma audiência pública entre os
senadores, com requerimento a ser apresentado na respectiva Comissão de
Educação. Contudo, é fundamental que o debate ocorra em cada estado, com a
participação ativa dos pibidianos e o envolvimento das bancadas de
parlamentares, em audiências nas assembleias legislativas e câmaras de
vereadores, qualificando e contextualizando a discussão como parte do desafio
de valorização dos profissionais da educação e em defesa das conquistas
educacionais, desde os direitos postos na Constituição Federal.

Em paralelo, continuaremos buscando dialogar com Capes e MEC para
acompanhar de perto o processo de gestão do Programa, em que pese o
pagamento de recursos de custeio e a política de acompanhamento e avaliação
do Pibid, que apresente dados sobre o Programa. Pouco mais de um mês após a
revogação da Portaria 046/2016, o presidente da agência reforçou a continuidade
dos projetos institucionais conforme o regulamento aprovado pela Portaria
096/2013, reiterado pela Portaria Capes 120 de 25 de julho de 2016, e vem
afirmando, em reuniões com o Fórum, que o Programa continua como está até o
final do ano, sem deixar de pontuar que o orçamento para 2017 está em
discussão. O orçamento também foi assunto trazido pela Secretária Executiva do
MEC em reunião realizada com o Forpibid no dia 27/07/16, com a presença do
presidente da Capes. A Secretária fez referência ao estudo publicado por
Bernadete Gatti e disse reconhecer o caráter estratégico do Programa,
informando que o Forpibid será chamado para participar do grupo de trabalho
com foco nas políticas do MEC de formação inicial e continuada de professores.
Diante das dúvidas que ainda persistem como parte de um momento histórico de
incertezas, é determinante que o programa seja objeto de discussão dentro de
cada IES e com as redes de ensino. Entendemos que é necessário manter os
reitores e pró-reitores (assim como as entidades que os representam) informados
sobre a condução dada ao Programa pela Capes e MEC. Estamos, igualmente,
em momento oportuno para as IES buscarem, formalmente, o diálogo com
secretários municipais e estaduais – além de buscar a articulação com o Consed
e a Undime - no sentido de fortalecer a relação entre IES e redes de ensino.
Também integra a agenda do Forpibid, nesse segundo semestre, a realização do
IV Encontro Nacional de Coordenadores do Pibid, IV Seminário Nacional do Pibid
e V Encontro Nacional das Licenciaturas (ENALIC). Os eventos ocorrerão em
Curitiba, na PUC-PR, no período de 14, 15 e 16 de dezembro de 2016 e a
comissão organizadora irá divulgar as normas de submissão de trabalhos e
programação geral do evento. Esse importante momento de encontro de
educadores dará ensejo à reflexão, ao debate, à troca de experiências sobre
Pibid e outros Programas, dando voz às reivindicações do Fórum.
O Forpibid segue trabalhando e provocando a reflexão sobre o Programa. Os
Representantes Regionais e Estaduais estão sendo orientados pelo Diretório
Nacional do Pibid para promoverem reuniões regulares com os coordenadores
institucionais em cada estado e com os representantes estaduais dentro de cada
região. Assim, mais uma vez, o Forpibid agradece a participação de todos. O
movimento pela consolidação do Pibid continua! Juntos em favor da PL
5.180/2016!
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