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Ofício N. 01/ 2020
À Diretora da Diretoria Geral Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação –
Prograd, da UFPE, Professora Kátia Silva Cunha,
Assunto: Informe sobre Portaria nº 114/2020 da CAPES que institui novos
prazos para o início dos Programas Pibid e Residência Pedagógica
Prezada Diretora,
Por meio desse ofício socializamos as recentes notícias para que tomem
conhecimento do momento atual vivenciado pelos Programas Pibid e Residência
Pedagógica.
Recebemos um comunicado ontem da Capes informando sobre adiamento do
início das atividades previstas nos Editais nº 01/2020 e nº 02/2020, referentes
aos programas Residência Pedagógica e de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), respectivamente, que segue em anexo. O novo cronograma e as regras
estão definidos na Portaria nº 114/2020, publicada no Diário Oficial da União
desta terça-feira, 11 de agosto que também enviamos em anexo.
Segundo a Capes o adiamento ocorrerá em função da evolução da situação da
pandemia da COVID-19, que tem interferido no cotidiano de trabalho das
secretarias de educação, escolas, instituições de ensino superior (IES),
dificultando o início das atividades letivas.
O novo prazo oferece duas opções para o começo dos trabalhos: de 01 a 16 de
outubro e de 03 a 16 de novembro de 2020.
Aqui na UFPE estávamos organizando os Programas para iniciar as atividades
em 14 de setembro de 2020. Nesse sentido, lançamos os editais para seleção
dos discentes e professores da Educação Básica e estamos em fase de
homologação dos resultados das inscrições. Precisaremos ainda prorrogar os
editais para alguns cursos, pois não conseguiram atingir o limite máximo de
professores ou alunos inscritos necessários para atingir a cota de cada núcleo.
O adiamento das atividades pela Capes, portanto, terá rebatimento em nosso
cronograma, pois precisaremos agora trabalhar com a previsão de início para
outubro de 2020. Contudo, como ainda não fechamos os processos seletivos
essas implicações não serão tão sérias. O mesmo não está acontecendo em
outras IES no âmbito nacional. Por exemplo, com essa nova orientação de

cronograma, os estudantes que se formam no final desse ano, não poderão
participar do programa RP, o que inviabilizará processos seletivos já concluídos.
Grande parte das IES que iniciaram em agosto já fizeram lives com
governadores, reitores, professores e estudantes para marcar o início do
programa; alunos também foram prejudicados, pois saíram de bolsas para
receber as bolsas desses programas ficarão sem receber até novembro de 2020.
Contudo, a despeito da situação da nossa Instituição, entendemos ser
necessário buscar compreender a intencionalidade desse adiamento. O Forpibid
nacional já está buscando elementos para compreender esse movimento da
CAPES e um encaminhamento realizado para avaliar os seus impactos foi o
envio de formulário google para os Coordenadores Institucionais com algumas
perguntas. Nós já preenchemos e enviamos o questionário.
Segundo o Forpibid, as respostas subsidiarão as próximas medidas, quais
sejam:
articulação
com
parlamentares,
associações
de
reitores
(ABRUEM/ANDIFES/CONIF/ABRUC) e de secretarias de educação
(UNDIME/CONSED) e com a própria CAPES buscando medidas para revogar
as portarias.
Concluímos o ofício com algumas das tarefas que estamos a concluir:
- Fazer um comunicado do provável adiamento do início dos programas, pois
está no edital a data do dia 14/09;
- Ampliar o prazo de inscrição nos Editais nº 6 e nº 8 para seleção de alunos para
áreas especificas dos Programas. O cronograma pensado teve que sofrer
alterações devido a ampliação da matricula no semestre 2020.3;
- Estamos ainda divulgando a petição do Forpibid para que a portaria da Capes
nº 114/2020 seja revogada.
Você pode me ajudar assinando essa petição?
http://chng.it/MxCMzhPf
Atenciosamente,
Cristiane Rocha e Liliane Carvalho
Coordenadoras do Pibid e RP 2020 na UFPE.

