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Audiência do Forpibid no MEC 

O Forpibid teve seu pedido de audiência aceito pelo MEC.  No dia 07 de julho, às 17h30 fomos 

atendidos pelo Prof. Jesualdo Pereira Farias, Secretário da Educação Superior do MEC, como 

representante designado pelo Ministro da Educação, Prof. Renato Janine. Também esteve 

presente o Prof. Dilvo Ristoff, Diretor de Políticas e Programas de Graduação do MEC.  

Na oportunidade, apresentamos o Forpibid e reivindicamos a permanência e ampliação do 

Programa. Falamos de nossa preocupação com o comunicado da CAPES, de 24 de junho p.p. 

que fala em garantir a continuidade do Pibid  mas se compromete apenas com o pagamento 

dos bolsistas que estão inseridos no sistema, sem no entanto permitir a inclusão de novos 

bolsistas em substituição aos que foram excluídos no SAC. Insistimos que essa medida 

implicaria, em pouco tempo, na extinção de subprojetos e até extinção do Pibid nas IES. 

Também reivindicamos o repasse de recursos de custeio como condição para a consecução das  

atividades desenvolvidas nas escolas, o que, segundo a CAPES, está em negociação com o 

MEC.  

O Secretário esclareceu que a dificuldade com o repasse das verbas não é só econômica, mas 

financeira, tendo em vista que a arrecadação de recursos pelo governo está aquém do que se 

pensava quando as decisões sobre ajustes econômicos foram tomadas.  

Por outro lado, o Secretário assegurou que o MEC reconhece a importância do Pibid. Se 

comprometeu em conversar com o Secretário Executivo do MEC, Luiz Claudio Costa, para 

discutir a possibilidade de negociação com CAPES com aporte de recursos que possam garantir 

a manutenção do teto de bolsas ativas nas IES, sem perdas das cotas devido às exclusões 

regulares de bolsistas do sistema. Também verificará a possibilidade de garantir algum 

percentual de verba de custeio. 

Ao final,  entregamos ofício dirigido ao Ministro Renato Janine com a CARTA ABERTA DO PIBID, 

com 45.065 assinaturas.  Os 10 volumes encadernados impressionaram o secretário. O 

material foi recolhido para ser entregue ao ministro.  

Seguimos na luta pela manutenção, ampliação e qualidade do Programa! 

 


