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INFORMAÇÕES DA AVALIAÇÃO

Tipo de Parecer: Análise Concluída

Justificativa do Parecer: A aderência aos princípios e características do Programa é percebida pelo planejamento sistematizado de atividades em etapas promotoras da
autonomia dos licenciandos. A valorização da carreira docente está presente na realização de eventos de ensino, pesquisa e extensão, que
incluem outros programas de Licenciaturas da IES. Os subprojetos traçam parcerias que se estendem até a municípios de outros estados,
havendo articulação das ações com as Seduc para efetividade das contribuições do projeto às escolas participantes. O monitoramento do projeto
institucional considera aspectos qualitativos e quantitativos das interações entre universidade e escolas. Destaca-se, o envolvimento de
representantes de diversas instâncias da IES, como a pró-reitoria de
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graduação e o Fórum de Formação de Professores. Considera-se, o estabelecimento de um veículo de comunicação para trocas de informações,
divulgação de resultados e demandas do projeto. Não se esclarece, no entanto, no que tange à transparência pública, se haverá a divulgação de
prestação de contas nesse ou em outros canais. Constata-se a coerência entre o projeto institucional e os subprojetos na sistematização de
estratégias que conduzam ao desenvolvimento da autonomia do licenciando, garantindo-lhe a oportunidade de suas próprias escolhas
pedagógicas. A construção dessa autonomia é conjunta e se materializa em encontros, reuniões e processos de avaliação. Contudo, é rara a
previsão da participação dos licenciandos nas reuniões de planejamento pedagógico das escolas. Embora a participação dos supervisores seja
marcante, seu papel como co-formadores não é explicitado. Por outro lado, momentos de regência, não previstos no Edital PIBID, estão entre as
atividades de três dos subprojetos. Cabe observar que quatro dos subprojetos apresentam propostas muito semelhantes à do respectivo
subprojeto da Residência Pedagógica da IES. Alguns subprojetos planejam que os licenciandos acompanhem atividades em diferentes espaços
escolares e em espaços não-formais. Embora nenhum subprojeto seja declaradamente interdisciplinar, a maioria promove atividades integradoras
de diferentes componentes curriculares. A articulação entre teoria e prática é norteada por uma clara definição de propósitos e intenções. Enfatiza-
se que as ações estão alicerçadas em concepções teóricas que defendem a perspectiva do profissional reflexivo por meio da valorização do
conhecimento na ação, e que estabelecem a indissociabilidade entre os conhecimentos específicos de cada área, os pedagógicos e os escolares,
entre outros. A operacionalização dessa articulação é exemplificada pela promoção da prática como componente curricular (ou PCC) nos projetos
pedagógicos dos cursos de Licenciatura da instituição e de forma contextualizada, mas diversa, em diferentes estratégias nos subprojetos. Quanto
à aderência à BNCC, verifica-se a consistência com que inúmeras atividades estão planejadas com base nas diretrizes da Base, levando em conta
as competências e habilidades de cada área. Percebe-se que o planejamento de elementos instrumentais e de estratégias pedagógicas se
alinham às diretrizes na intenção de promover processos de ensino-aprendizagem que garantam a formação crítica, significativa, reflexiva e ética.
No que concerne à inovação, observa-se que todos os subprojetos incorporam o uso de práticas inovadoras, instrumentos e linguagens diversas,
incluindo as digitais, no intuito de redimensionar o processo de ensino-aprendizagem. As ações planejadas refletem as especificidades de cada
área, com respeito às diferentes facetas das diretrizes curriculares. Este parecer justifica a nota final.

Pergunta ObservaçãoResposta

Aderência aos princípios e características da iniciação à
docência.
(Quando o projeto institucional contemplar subprojeto

270 Atende, em média e de modo satisfatório, a pelo menos 10 (dez) dos
princípios e características do Programa.

INFORMAÇÕES DO QUESTIONÁRIO
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de alfabetização, a avaliação de mérito observará, no
subprojeto específico, a presença dos seis componentes
essenciais: consciência fonêmica, instrução fônica
sistemátetica, fluência em leitura oral, desenvolvimento de
vocabulário, compreensão de textos e produção de escrita,
conforme disposto na Política Nacional de Alfabezação
instituída pelo Decreto nº 9.765, de 11 de abril de 2019).

270 Atende, em média e de modo satisfatório, a pelo menos 10 (dez) dos
princípios e características do Programa.

Coerência entre o Projeto Institucional e Subprojetos.
(Será avaliado o grau de alinhamento e coerência entre o
projeto institucional e os subprojetos). 

215 Há boa articulação entre os objetivos do Programa, o projeto
institucional e os subprojetos propostos.

Articulação entre teoria e prática.
(Será avaliada a pertinência, clareza e objetividade das
estratégias descritas no projeto institucional para articulação
entre teoria e prática na formação do futuro professor).

190 Há muita clareza nas estratégias descritas no projeto institucional para
articulação entre teoria e prática. Há muita objetividade nas
estratégias descritas no projeto institucional para articulação entre
teoria e prática. As estratégias são muito pertinentes para articulação
entre teoria e prática.

Aderência à BNCC.
(Será avaliado se o projeto institucional articula a formação
do licenciando com a Base Nacional Comum Curricular
(BNCC)).

100 São totalmente alinhados aos princípios, objetos do conhecimento e
competências da BNCC.

Inovação.
(Será avaliado se o projeto institucional possibilita que os
licenciandos desenvolvam práticas pedagógicas inovadoras).

100 Alto potencial de inovação para a prática do licenciando.
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