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Seja bem-vindo ao 

III SIMCOP da UFPI 

 

O evento será realizado no período 
de 29 a 30 de agosto de 2019, no 

Auditório da Física, no Centro de 
Ciências da Natureza. Nosso 
objetivo é consolidar o espaço 

instituído pelos coordenadores do 
Programa de Bolsas de Iniciação à 
Docência da UFPI, promovendo a 
troca de saberes sobre a formação 
inicial de professores e a melhoria 

da qualidade das ações 
acadêmicas alargando, assim, o 

campo da epistemologia da 

prática profissional docente.   



PIBID 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência da 
Universidade Federal do Piauí - PIBID/UFPI foi aprovado pela 
Resolução Nº 208/08, de 11/11/08, do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. Executado através de Convênio firmado 
com a Secretaria de Educação do Estado do Piauí este Projeto 
contemplou, no ano de 2009, 54 licenciandos e sete 
coordenadores de área, professores da UFPI. 
  
Ao longo dos últimos anos o Programa se expandiu 
gradativamente passando a atender alunos de todas as 
licenciaturas dos campi de Teresina e do interior do Estado, 
incluindo a Educação a Distância e a Educação do Campo. 
 
A Coordenação Institucional do PIBID/UFPI funciona no Campus 
Ministro Petrônio Portella e é exercida pela professora Dra. 
Raimunda Alves Melo,  e é subordinado à PREG, por meio da o a 
Comissão de Governança presidido pela Profa. Dra. Antonia 
Dalva França Carvalho, que conta com o apoio de 
coordenadores que integram esta Comissão para sua execução 
e acompanhamento do Projeto Institucional. O Programa tinha, 
em 2014, 69 coordenadores de área (docentes da UFPI), 140 
supervisores de área (professores das escolas estaduais e 
municipais conveniadas) e 969 alunos bolsistas dos diversos 
cursos de licenciatura da UFPI, que aprendem o ofício de 
professor em escolas da educação básica sob a orientação 
destes coordenadores e supervisores, totalizando em 1.183 
bolsistas.  No ano de 2018, diante das novas configurações que 
a Capes estabeleceu para o Programa,  este número, 
lamentavelmente,  foi reduzido. Fomos contemplados com 
somente 744 bolsista e 186 voluntários, totalizando hoje 930 
alunos da UFPI integrantes do Pibid, distribuídos em 31 núcleos 
coordenados pro professores da UFPI, além de   93  
supervisores. 
 

O SIMCOP 
 

O Simpósio de Coordenadores do Pibid (SIMCOP) é uma 
iniciativa do Pibid que busca discutir coletivamente sobre 
as experiências vivenciadas no Programa e sua 
colaboração para a formação inicial de professores no 
âmbito da UFPI.  Trata-se de um evento que,  por um 
alado evidencia as prática formativas no contexto do  
Pibid e, por outro, fomenta sua própria avaliação ao 
fornecer  o feedback do Programa que possa direcionar 
suas ações. 

MISSÃO 
 
O SIMCOP, portanto, tem como missão promover a 
reflexão, o aprofundamento teórico e a troca de 
saberes sobre a formação inicial de professores na UFPI  
no  âmbito do Pibid e assim, ampliar o campo da 

epistemologia da prática profissional docente.  
 
 Embora tenhamos realizado este evento de 
maneira informal, ao longo de uma década de 
existência do Pibid, foi somente em 2014 que ele 
foi consolidado,  recebendo o ISSN nº 2358-5129 
para publicação de seus Anais.  Assim, o I SIMCOP 
aconteceu no período de 22 a 23 de setembro de 
2014,  fomentando ampla discussão sobre o tema 
“Refletindo sobre a formação inicial de 
professores na UFPI”. Na impossibilidade de 
realizarmos anualmente este evento, em razão 
dos cortes orçamentários acontecidos nos anos 
seguintes, o II SIMCOP, ocorreu somente em 2017,  
no período de 13 a 15 de dezembro, fomentando 
a reflexão da temática: Diálogos interdisciplinares 
sobre a formação docente. Ambas as edições 
foram de extrema relevância para o Pibid, pois 
possibilitaram o alinhamento do Programa em 
função dos seus objetivos, das instituições e de 
seus sujeitos. 
 

III SIMCOP 
 

 Nesta edição de 2019 o debate circundará a 
temática: refletindo sobre as práticas formativas 
no âmbito do Pibid. A ideia é estabelecer relação 
entre as práticas  de formação inicial vivenciadas 
por  cada coordenador e sua equipe  que 
desenvolvem os subprojetos nas diversas áreas 
que compõem o Pibid UFPI, no período de agosto 
de 2018 a agosto de 2019, nos moldes do novo 
edital  da Capes.  
 

 

 

 OBJETIVOS 

 Evidenciar as ações desenvolvidas no âmbito do 
PIBID, em todos os campi da UFPI, nas distintas 
áreas epistemológicas. 

 Oportunizar momentos diversificados de trocas 
de experiências e de diálogo entre projetos 
disciplinares e transdisciplinares. 

 Avaliar o programa na edição 2018.  
 
O evento inscreve-se, portanto, como um esforço de colocar 
em destaque as práticas desenvolvidas no âmbito do 
Programa e, também, discutir dilemas e perspectivas da 
política de formação inicial de professores na UFPI.  Por esta 
razão, as atividades programadas contemplam 
sobremaneira a exposição das ações desenvolvidas no 
âmbito das Equipes de cada Coordenador 

 
PROGRAMAÇÃO 

 
Dia 29/08/2019 
 

Horário Atividade Local 

8 às 9h Abertura 
Auditório de 
Física – CCN 10 às 12h Comunicações Orais 

12h Almoço  Sala do Pibid 

14 às 18h Comunicações Orais 
Auditório De 
Física – CCN 

 
Dia 30/08/2019 
 

Horário Atividade Local 

8 às 9h Café da manhã 

Auditório da 
Física – CCN 10 às 11h 

Avaliação do III 
SIMCOP/UFPI 

12h Encerramento  
Auditório da 
Física-CCN 

   


