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1) Descreva as principais ações desenvolvidas junto aos estudantes de iniciação à docência no período de 

Julho a Novembro de 2019. 

- Orientações gerais sobre o desenvolvimento do trabalho dos estudantes dentro do PIBID nos 

colégios atendidos. 

- Orientações para organização da GincaMAT com a participação de cinco colégios.  

- Reuniões semanais às quintas-feiras das 13h30min às 18h20min na UTFPR com os estudantes. 

- Palestras sobre temas como Políticas Públicas e Extensão. 

- Realização de Micro Aulas. 

- Participação em Evento Científico – III ENLICSUL – Curitiba PR 

- Orientações para elaboração e organização do LEM. 

 

2) Descreva as principais ações desenvolvidas junto aos supervisores no período de Julho a Novembro de 

2019. 

-  Orientações gerais sobre o desenvolvimento do trabalho dos estudantes nos colégios.  

- Participação nas reuniões às quintas feiras das 13h30min às 18h20min na UTFPR com os 

supervisores. 

- Apoio na organização da GincaMAT. 

- Apoio na orientação para elaboração de artigos científicos.  
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3) Descreva as dificuldades enfrentadas e como foram contornadas. 

Problema Encaminhamentos 

Atender às demandas dos colégios, por 

exemplo: falta de disponibilidade dos horários 

dos estudantes e dos supervisores. 

Dentro das possibilidades, tentamos atender a 

todos os estudantes e supervisores, fazendo 

algumas mudanças e acordos. 

Falta de comprometimento por parte de alguns 

estudantes nas reuniões e na escola. 

Foram realizadas conversas individuais para 

exigir compromisso e responsabilidade com as 

atividades. 

Falta de assiduidade e pontualidade nas 

reuniões. 

Foram realizadas conversas individuais. 

Atuação muito tímida dos licenciandos com os 

alunos da Educação Básica nas turmas 

regulares 

Os coordenadores de área conversaram som os 

professores supervisores a respeito de 

possibilitar maior abertura na sala de aula 

regular para o desenvolvimento de atividades 

elaboradas pelos alunos do PIBID.  

Corte nas Bolsas da CAPES Não tivemos condições de substituir alunos 

bolsistas que foram desligados ou que 

acabaram saindo do núcleo por vontade própria 

 

4) Descreva como é realizado o acompanhamento dos estudantes (cumprimento da carga horária, 

comparecimento nas atividades e seu desenvolvimento). 

- Eles realizam 12 horas de atividades semanais, sendo 4 horas no colégio, 4 horas na reunião e 4 

horas de estudo individual. 

- O acompanhamento da reunião é feito por meio de lista de presença e, o restante da carga horária 

é comprovada por meio de fichas de acompanhamento que são entregues mensalmente, com 

registros semanais; assinado pelos supervisores e com a ciência dos coordenadores de área. 

 

 



 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional 

Coordenação Institucional do PIBID  

 
5) Descreva como o núcleo esquematizou a realização das reuniões. 

- Reuniões semanais com os estudantes às quintas feiras das 13h30min às 18h20min na UTFPR 

com cronograma definido no início do projeto. 

- Reuniões esporádicas às quintas-feiras das 13h30min às 18h20min na UTFPR com os 

supervisores para discussão do andamento do projeto nos colégios. 

- Em algumas reuniões iniciou-se com uma dinâmica desenvolvida por uma dupla de estudantes, 

mas isso depois acabou não ocorrendo mais, a partir de certo momento. Na sequência foram 

realizadas as atividades previstas, como por exemplo: estudo de textos, aplicação de abordagens 

metodológicas, palestras, elaboração de oficinas e gincanas, micro aulas  e estudo de filmes. 

 

6) No núcleo há outros profissionais que colaboram no desenvolvimento das atividades? Descreva as 

ações desenvolvidas por estes profissionais. Obs. Se as atividades do PIBID são desenvolvidas nas aulas 

ou espaços cedidos por outro professor da escola participante, favor informar. 

(caso existam docentes da UTFPR, informar quem são, o período de colaboração e a ação desenvolvida; 

caso existam professores da escola participante, informar quem são, o período de colaboração e a ação 

desenvolvida) 

- No período de Janeiro a Junho de 2019 tivemos o apoio de um Psicólogo que fez uma palestra a 

todos os presentes sobre o Bullying na Escola.  

 

7) Registre sugestões que possam ser articuladas junto aos diferentes atores envolvidos no projeto, para 

melhoria das ações na escola e na universidade.  

- Incentivar a participação de um número maior de professores dos colégios e também dos 

professores da universidade. 

- Sensibilizar os professores supervisores a permitir maior inserção dos alunos em sala de aula, 

não apenas em contra turno nas salas de apoio. 

- Realização de uma exposição no dia da matemática com todos os colégios e a universidade. 
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8) Considerações finais e perspectivas. 

- O PIBID é um projeto que incentiva à docência, mas que apresentou algumas dificuldades, como 

por exemplo, falta de compromisso dos licenciandos que foram selecionados para participar do 

projeto, valor da bolsa na opinião não estimulou muitos licenciandos, falta de articulação entre o 

desempenho do estudante e a participação no projeto, processo de escolha das escolas 

participantes deveria ser diferenciado, número de licenciandos em cada núcleo deveria ser 

ajustado com relação ao número de colégios públicos em cada município, considerar na escolha 

do colégio não somente o IDEB, mas outros fatores importantes, como interesse do colégio em 

receber o programa, quantidade de alunos atendidos, professores supervisores que queiram atuar 

efetivamente no programa.   

- O desenvolvimento das atividades do PIBID vislumbrava melhoria no desempenho acadêmico dos 

estudantes, mas isso nem sempre foi possível, tendo em vista a seriedade e compromisso que 

alguns licenciandos tiveram com o programa. Vislumbrava-se uma inserção maior dos licenciandos 

nos colégios, mas isso, não ocorreu de maneira satisfatória, tendo em vista uma série de 

dificuldades apontadas pelos professores supervisores. Para os supervisores e coordenadores de 

área, foi uma oportunidade interessante de formação continuada, mas mudanças precisam ser 

realizadas para que o programa possa trazer maiores benefícios aos estudantes da Educação 

Básica e os atuais licenciandos que atuarão como professor no futuro.  

 

 

 

Toledo, 30 de Novembro de 2019. 
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