
APRESENTAÇÃO – PIBID/2020 – UFCAT 
 

Saberes e práticas educativas na formação de professores na  UFG/Regional Catalão - UFCAT  
 

No contexto da consolidação da UFCAT, apresentamos ao Edital 02/2020 do PROGRAMA 

INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID da CAPES, a proposta de 

um projeto próprio. Em Catalão, o PIBID iniciou sua história em 2009, ainda regido pela UFG e 

abrangendo as licenciaturas de Matemática e Química e, gradativamente, atendendo a outras  

licenciaturas ofertadas pela instituição. No novo contexto, o PIBID UFCAT insere-se na perspectiva de 

manter a excelência de formação docente, pois é um programa que, na proposta regida pela nova 

configuração da universidade, buscará efetivar uma formação que contemple os saberes, as práticas 

educativas, as produções científicas e as produções culturais que envolvem o trabalho com a formação 

de professores/as. Nesse processo, espera fortalecer a formação de professores/as com uma 

aproximação  entre licenciandos/as e a Educação Básica.  

Assim, o PIBID UFCAT tem, em sua primeira edição, a oportunidade de contribuir para uma 

política de formação docente com um perfil que atenda às demandas atuais da profissão: a pesquisa, a 

inovação e, também, as expectativas do profissional: uma formação séria, fundamentada no 

compromisso com a ciência e com a ética.  

O projeto apresentado e aprovado pela Capes, contemplou as seguintes licenciaturas: Biologia, 

Educação Física, Física, Geografia, História, Letras – Inglês, Letras Português, Matemática, Pedagogia 

e um projeto interdisciplinar entre os cursos de Ciências Sociais e Educação no Campo. Recebemos um 

conjunto de 144  ( cento e quarenta e quatro) bolsas para discentes, o que significou: 1 (uma) bolsa para  

a Coordenação Institucional, 6 (seis) para Coordenadores/as de áreas,  e 18 (dezoito) bolsas para 

Professores/as supervisores/as, conforme a distribuição efetuada pela Capes entre áreas prioritárias e 

áreas gerais. 

Propomos como  objetivo geral do  Projeto Institucional oportunizar que licenciandos/as da  

UFCAT adentrem ao cotidiano da cultura escolar da Educação Básica, desde seu ingresso nos cursos de 

licenciatura, tomando contato com a realidade da escola e vivenciando seu dia a dia, seja na sala de 

aula ou fora dela, de forma experimentar o universo docente. O objetivo é, portanto, criar um processo 

de aproximação do/a licenciando/a entre teoria e prática; expectativas de trabalho e formação pessoal; 

construção de saberes e experiências didático-pedagógicas inovadoras e, ao mesmo tempo,  uma 

contribuição para que as escolas da Educação Básica acessem às produções desses/as alunos/as e 

compartilhem as experiências dos seus/suas professores/as com os/a mesmos/a, abrindo, assim, a escola 

para a universidade e a universidade para a escola.  



O projeto pretende, ainda, ter como metas e estratégias de desenvolvimento:  

a) Incentivar a formação de docentes de nível superior para Educação Básica, contribuindo 

assim para a valorização do magistério e elevação da formação inicial de licenciandos/as 

à medida que estão em contato com a educação básica;  

b) Inserir os/as pibidianos/as em ações coletivas, inovadoras e interdisciplinares que, em 

conjunto, produzam reflexões sobre os saberes e as práticas educativas, nos contextos 

das escolas e suas demandas, de maneira a desenvolver um exercício constante de 

formação aos/às pibidianos/as, atentos/as aos conhecimentos e habilidades necessárias à 

sua futura prática docente na Educação Básica;  

c) Desenvolver processos que permitam aos/as pibidianos/as tomar a escola campo como 

locus de trabalho que envolve pensar a educação básica como objeto de reflexão 

científica e pedagógica;  

d) Estimular o trabalho em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria 

Municipal de Educação de Catalão, de forma a estimular ações colaborativas que 

expressem a importância do PIBID para os/as pibidianos/as, mas também para as 

escolas, tornando-as protagonistas nos processos de formação dos/as licenciandos/as;  

e) Promover ações formativas em comum entre as áreas que atendem ao PIBID – UFCAT, 

de forma a problematizar a formação docente como uma responsabilidade da instituição 

e estabelecendo ações interdisciplinares que respondam a demandas amplas da formação 

de professores;  

f) Incentivar o desenvolvimento de ações e práticas educativas que permitam aos/as 

pibidianos/as experiências de planejar, executar e avaliar o trabalho pedagógico 

realizado e seu impacto na escola, nos estudantes da Educação Básica e em si mesmos, 

de forma a tornar a profissão docente objeto de reflexão;  

g) Incentivar projetos coletivos, como a Feira de Ciências da UFG/Regional Catalão, agora 

UFCAT, proporcionando aos/as pibidianos/as ações que demandam colaboração 

interdisciplinar, conhecimentos específicos, organização, criatividade, iniciativa e 

proatividade, a fim de perceberem que o trabalho docente transcende os limites da sala 

de aula; 

h) Incentivar a participação dos/as pibidianos/as em atividades que promovam o seu 

desenvolvimento acadêmico e profissional, respaldando uma formação teórica reflexiva 

que possa ser suporte da sua atuação futura como professor/a em formação; 



i) Permitir aos/as pibidianos/as uma formação docente que se atente para as demandas da 

realidade social e escolar do lugar e do tempo nos quais estão, tendo como norte as 

problemáticas da Educação Básica do Município, do Estado de Goiás e do Brasil, 

visando contribuir com a melhoria do ensino e aprendizagem nas Educação Básica; 

j) Permitir aos/as supervisores/as a experiência de participação na formação de futuros/as 

professores/as e, ao mesmo tempo, a oportunidade de refletir sobre suas práticas e as 

demandas das mesmas, especialmente nos processos de implantação da BNCC, e seus 

impactos nos saberes a serem desenvolvidos, e nas práticas educativas e pedagógicas 

que essa nova realidade exige;  

k) Valorizar e incentivar a presença de voluntários/as, sejam como coordenadores/as de 

área ou pibidianos/as; 

l)  Atentar-se para as atividades do PIBID e sua relação com as atividades das licenciaturas 

como um todo, de forma a contribuir com ações que possam ser tomadas como 

experiências educativas que possam ser valorizadas no âmbito das Práticas como 

Componentes Curriculares destes cursos;  

m) Estimular a produção científica, especialmente aquela que pense a formação docente, o 

exercício pedagógico em sala de aula e a reflexão sobre a formação de professores/as 

como uma base para, também, desenvolver materiais didáticos que respondam a 

demandas da Educação Básica nas várias áreas de atuação do PIBID;  

n) Incentivar a publicação das experiências do PIBID em eventos e periódicos científicos, 

bem como a socialização  em mídias como rádio, TV, canais da internet, redes sociais e 

outros, de forma a valorizar a experiência de Iniciação à Docência. 

Por fim, acreditamos na importância desse projeto para consolidação de uma política de 

formação de professores/as no raio de alcance de atuação da UFCAT, pois o Projeto Institucional 

assume uma perspectiva interdisciplinar que, respeitando os saberes específicos e as práticas educativas 

pontuais, pode no ímpeto da nova universidade construir alicerces seguros e criativos para a formação 

de professores/as no Município de Catalão e quiçá, como dito, em todo o Sudeste Goiano. 

 


