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Nesta pesquisa, buscou-se compreender as repercussões do Pibid (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) nos cursos de licenciatura em Biologia e 

Matemática da Universidade Estadual de Goiás, a partir das atividades desenvolvidas 

pelos cursos por meio dos seus subprojetos. Para isso, o estudo pautou-se na seguinte 

problematização: Quais os impactos do Pibid nos cursos de formação em Biologia e 

Matemática da UEG? Que repercussões o Pibid tem no âmbito das escolas campo? O 

Pibid contribui para a formação continuada dos professores de Biologia e Matemática 

das escolas onde o programa é desenvolvido? Tendo em vista a natureza dos 

problemas a serem desvelados, e por se trabalhar com dados qualitativos, optamos 

por uma pesquisa qualitativa, as fontes de dados e informações para o seu 

desenvolvimento foram: documentos (subprojetos Pibid/CAPES/UEG/2013), sujeitos 

envolvidos (alunos, coordenadores de área e supervisores). Os instrumentos utilizados 

para a coleta dos dados foram: o questionário on line, entrevistas semiestruturadas 

com coordenadores de área e supervisores dos cursos de Biologia e Matemática da 

Unidade Universitária de Ciências Exatas e da Terra-UnUCET e Coordenador 

Institucional, análise dos subprojetos e dos relatórios parciais e finais . A partir das 

análises, pode-se afirmar que o Pibid proporcionou amadurecimento e crescimento na 

formação acadêmica dos bolsistas, rompendo com a lógica disciplinar e ainda 

possibilitou a articulação entre a teoria e a prática, favorecendo a construção da  

identidade profissional e docente. Os resultados ainda nos proporcionaram visualizar o 

programa por meio das falas dos envolvidos. Concluindo, o PIBID fomenta a melhoria 

da formação inicial dos professores por meio da interação entre os seus atores (alunos, 

professores supervisores e professores coordenadores de área), ou seja, formação-

universidade-escola, possibilitando aos futuros professores o contato, a compreensão 

e a reflexão sobre a profissão docente e a realidade do contexto escolar.  
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