Revogada Portaria nº 46 que aprovava o Regulamento do
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid
Foi publicada no Diário Oficial da União desta quartafeira, 15, a portaria Capes
nº 84/2016, que revoga a portaria Capes nº 46/2016, referente ao regulamento do Programa Ins
titucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid).
O Pibid é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de
professores para a educação básica.
O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de
iniciação à docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em parceria com
escolas de educação básica da rede pública de ensino.
Os projetos visam promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas
públicas desde o início da sua formação acadêmica.
Desde sua implementação, o PIBID tem impactado positivamente tanto no âmbi
to do ensino superior, com aumento no ingresso e diminuição da evasão dos cursos de licencia
tura, quanto no âmbito das escolas de educação básica, com melhora na qualidade de educação
demonstrada pelo IDEB.
Em 15 de abril de 2016, a CAPES publicou a Portaria nº 46/2016 que suspendia a
concessão das bolsas, refletindo diretamente na queda da melhoria do desempenho acadêmico e
na crescente participação de trabalhos de bolsistas beneficiados com o Pibid em eventos acadê
micos e científicos, no país e no exterior.
A ABRUEM fez várias solicitações ao MEC e a CAPES visando a revogação da
Portaria e recentemente, em audiência com o Ministro da Educação, Mendonça Filho, reforçou
sua reivindicação.
Vencida esta etapa de defesa do PIBID, a ABRUEM defende, agora, a retomada
dos trabalhos do grupo que vinha discutindo a possibilidade de reformulação e aprimoramento
do Programa, de forma a não descaracterizar esta que é uma das melhores ações de valorização
das licenciaturas e de qualificação do processo de formação de professores.
Abaixo, o Reitor Aldo Nelson Bona, Presidente da Abruem em exercício, em
audiência no dia 02/06/2016, com o Ministro da Educação, Mendonça Filho, e o registro do
Diário Oficial.

Bolsas Santander Universidades divulga
cronograma para envio das inscrições
A ABRUEM e o Banco Santander assinaram
o “Convênio de Apoio ao Programa de Bolsas
IberoAmericanas
para
Estudantes
de
Graduação Santander Universidades” para o
biênio 20162017, durante a realização do 58º
Fórum Nacional de Reitores da Abruem, visan
do proporcionar a oportunidade de mobilidade
de estudantes regularmente matriculados em
cursos de graduação das universidades associ
adas à ABRUEM para universidades Ibero
Americanas.
Nesta edição, cada uma das instituições
associadas será contemplada com uma bolsa,
no valor individual correspondente em reais a
R$ 12.546,30 (doze mil, quinhentos e quarenta e
seis reais e trinta centavos), € 3.000 (três mil eu
ros), convertidos com base na cotação do valor
de venda do Euro publicada pelo Banco Central do Brasil, relativa à data de lan
çamento do PROGRAMA 08/03/2016.
Os alunos interessados deverão se inscrever pelo site do Santander Univer
sidades: https://www.santanderuniversidades.com.br/bolsas, até o dia até
24/06/2016, através de preenchimento de formulário e mediante o envio da docu
mentação exigida.
Após a escolha do aluno, a instituição de origem deverá preencher e enviar ON
LINE através do site do Santander Universidades  https://www.santanderuni
versidades.com.br/bolsas, o Termo de Indicação até o dia: 29/07/2016.
O Termo de Indicação deverá ser enviado via correio, juntamente com o
Termo de Adesão do aluno, até o dia 08/08/2016.
Na foto, aluna Ana Letícia, do curso de Odontologia da Universidade de Rio
Verde  UniRV em intercâmbio pelo Programa Santander Universidades na
Universidade do Porto, Portugal.

