
18º SEMINÁRIO DE PESQUISA & EXTENSÃO DA UEMG

 18/10/2016

CHE - CÂMARA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E EDUCAÇÃO ( PÔSTER )

NOME: JOSE SERGIO FRANCO DE MORAIS

TÍTULO: INTEGRAÇÃO   DAUNIVERSIDADE E A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA:  CONTRIBUIÇÃO DO PIBIDPARA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES-SUPERVISORES EM ATUAÇÃO.

AUTORES: ANA PAULA MARTINS FONSECA, JOSE SERGIO FRANCO DE MORAIS,  ANA PAULA MARTINS FONSECA, JOSÉ SÉRGIO FRANCO ROCHA DE MORAIS,  ANA CRISTINA

FRANCO DA ROCHA FERNANDES, FERNANDA MARIA DA ROCHA

AGÊNCIA FINANCIADORA (se houver): FAPEMIG

PALAVRA CHAVE: PIBID, SUPERVISORES, EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES

RESUMO

A Universidade do Estado de Minas Gerais–UEMG–Unidade de Divinópolis,comprometida com a formação de professores aprovou, em 2014, juntamente com seus sete cursos

de licenciatura, um projeto, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID, em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES), cujo principal objetivo é formação dos licenciandos. Destaca-se que estes subprojetos são realizados em 14 escolas públicas e possuem 262 bolsistas.Com

essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a Educação Superior, a escola eos sistemas estaduais e municipais de Educação Básica. Considerando a importância desse

programa para a formação docente, este trabalho tem a intenção de  analisar os impactos do PIBID para o aperfeiçoamento da prática docente do supervisor (professorda

educação básica e bolsista do PIBID que acompanha e supervisiona os alunos deiniciação à docência nas escolas), tendo como referência o PIBID/UEMG-Unidade deDivinópolis.

Tendo como   referência   as questões que nortearam este trabalho foirealizado um estudo de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meiode   entrevistas

semiestruturadas, em reuniões agendadas com os supervisores.   As questões que nortearam a entrevista foram: a contribuição do PIBID para a formação profissional, a relação

dos supervisores com alunos-bolsistas e coordenadores de área, a dinâmica do projeto com o cotidiano escolar. Ressalta-se que a pesquisa encontra-se enfase de análise dos

dados, mas já é possível perceber que os supervisores acreditam naproposta e a considera bastante válida para construção da identidade profissional dodocente. Além disso,

percebem o projeto como uma forma de promover o aperfeiçoamento e a valorização da formação docente na educação básica. Esses resultados já analisados mostraram que o

Pibid consegue desenvolver na ação um conjunto de saberes, habilidades  e  competências  evidenciando  uma  nova formada  pratica profissional.
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