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Audiência na CAPES 

 
No dia 6 de junho de 2015, às 15h, foi realizada a audiência na CAPES. Nesse evento, estiveram 
presentes a comissão do FORPIBID, alguns coordenadores institucionais e a equipe da CAPES, 
professor Helder, Professora Carmen e os técnicos Paulo e Isabel. Essa audiência teve a finalidade 
de buscar esclarecimentos sobre os três itens principais supracitados no ofício enviado à CAPES 
pelo FORPIBID: verba de custeio, manutenção das bolsas e os impactos dos cortes na ampliação 
do Programa. 
 
A partir dessa pauta, tivemos os seguintes desdobramentos e respostas: 
 
 1. Verba de custeio: 
Devido aos cortes financeiros na CAPES  não há previsão para abertura do SICAPES e repasse da 
verba de custeio referente ao ano de 2015. Quanto à verba de custeio referente ao ano de 2014, 
para as instituições que não receberam a segunda parcela, a professora Carmem esclareceu que a 
DEB encaminhou o pedido de pagamento para o setor financeiro e que fará uma comunicação 
oficial sobre o assunto. 
 
2.Manutenção das bolsas do PIBID: 

A professora Carmen reafirmou o comunicado no site da CAPES que “nenhum bolsista do PIBID 
que se encontra no sistema de pagamento da CAPES terá a sua bolsa descontinuada”. 
Também explicitou que essa medida assegura a continuidade do Programa, hoje considerado 

como parte do “DNA da CAPES”. No entanto, o Forpibid alertou que essa medida levaria, 
paulatinamente, à redução de bolsistas, de escolas parceiras, subprojetos e projetos institucionais, 
pois a cada mês há um fluxo natural de saída de bolsistas. Então, a professora Carmem considerou 
a questão, se comprometeu a rever o assunto com a equipe e comunicar oficialmente a definição 
final. Em virtude dessa decisão que ainda não está tomada é que o SAC está fechado. 

Não foi possível falar em ampliação do Programa para atender as metas do Plano Nacional de 
Educação. De todo modo, as atividades de mobilização programadas para Brasília continuam 
audiência no MEC, reunião com a ANDIFES e audiência no Senado.   
 
Seguimos na luta pela manutenção, ampliação e qualidade do Programa!!! 

 


