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RESUMO

A 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 e os 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 coordenador de área (professor da universidade e bolsista do PIBID que

acompanha e supervisiona os alunos de iniciação à docência nas escolas), tendo como referência o PIBID  de Divinópolis e ainda as questões que nortearam este trabalho foi

realizado um estudo de abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas semi estruturadas, em reuniões agendadas com os coordenadores de área.

As questões que nortearam a entrevista foram: a contribuição do PIBID para a formação profissional, a relação dos coordenadores com alunos-bolsistas e supervisores de área, a

dinâmica do projeto com o cotidiano escolar. Ressalta-se que a pesquisa encontra-se em fase de análise dos dados, mas já é possível perceber que os coordenadores acreditam

na proposta e a considera bastante válida para construção da identidade profissional do docente. Além disso, percebem o projeto como uma forma de promover o

aperfeiçoamento e a valorização da formação docente na educação básica. Percebeu-se, através das entrevistas, que há uma movimentação nas escolas, pois se criam práticas

pedagógicas e se institui um ritmo mais dinâmico ao cotidiano escolar.
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