Universidade Cruzeiro do Sul

Apresentando o PIBID

O PIBID é um Programa de Bolsas de Iniciação à Docência que tem como objetivo
incentivar a vocação docente de estudantes de cursos de Licenciatura, mediante o
desenvolvimento de atividades de pesquisa e de práticas de ensino inovadoras, que
contribuam para a melhoria do Ensino Fundamental e Médio. A relação teoria-prática, em
sincronia com a metodologia institucional, deve ser viabilizada como modelo de integração no
processo de ensino-aprendizagem.
O programa concede aos alunos bolsas de iniciação à docência, sob forma de quotas
definidas pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa - PRPGP, em face do orçamento
estabelecido pela instituição ou da captação de recursos provenientes de parcerias com
outras instituições.
Em funcionamento desde 2006, foram atribuídas desde então uma média de 300
bolsas anuais. Há que se destacar que o programa tem obtido apoio da Secretaria Municipal
de Educação - SME/DOT - e da Secretaria Estadual de Educação - SEE/FDE -, por meio de
recursos do Programa Ler e Escrever: toda força ao 1º. Ano e do Projeto Bolsa Escola
Pública e Universidade na Alfabetização.
Por meio dessas bolsas o aluno assume a função de Aluno Pesquisador, ganhando a
oportunidade de ir diariamente a uma escola de Ensino Fundamental, para uma turma de 1º.
ano que lhe tenha sido atribuída em escola pública, a fim de acompanhar o professor(a) da
sala na alfabetização. Ganham também o privilégio de passar por duas horas de formação,
semanais, específicas para o papel que desempenham. Esse suplemento de conhecimentos
dá-se na Universidade, por meio de aulas ou palestras ministradas pelas Professoras
Orientadoras ou por algum convidado da Comissão Gestora, sempre visando um
aprofundamento de estudos, que lhes amplie a visão na direção de um melhor desempenho.
Em 2007, realizamos o I Seminário de Intercâmbio de Alunos Pesquisadores – I SIAP,
que se instituiu nesta Universidade como realização anual, e desde 2008, esse encontro se
realiza junto ao Encontro de Iniciação Científica - ENIC.
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