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O desafio e a paixão de ensinar, aprender e 
experimentar os saberes da docência 

         

 

 

 

 

 

                                        

UFPI 

 

 
Teresina (PI), 27 a 29 de novembro de 2014. 

 

 

Convite 

 

 

Seja bem-vindo ao III 

Encontro de Iniciação à Docência 

da UFPI - II ENID UFPI, 

realizado no período de 27 a 29 de 

novembro de 2014, nos Espaços Noé 

Mendes e Rosa dos Ventos da 

Universidade Federal do Piauí. O 

Evento tem como meta consolidar o 

espaço instituído pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência da UFPI (PIBID/UFPI), 

em parceria com as escolas públicas 

de educação básica, tornando 

públicas as ações realizadas no 

período de 2012-2014. Participe de 

nossas atividades! 

 

 

III ENCONTRO DE 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA  



O 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 o Pibid contemplou, no ano de 2009, 54 
licenciandos das áreas de física, matemática, biologia, 
química, letras-português, geografia e pedagogia, que 
desenvolveram atividades supervisionadas na U. E. Prof. Joca 
Vieira (Ensino Médio) e na U. E. Mundinho Ferraz (Ensino 
Fundamental).   

A partir do ano de 2010, o PIBID/UFPI expandiu sua 
atuação mediante a aprovação de novos subprojetos junto 
ao Ministério da Educação, passando a atender alunos de 
outras licenciaturas dos campi de Teresina e do interior do 
Estado. Atualmente, somos 1.820 bolsistas, entre 
professores da educação básica e professores e alunos de 
todos os cursos de licenciatura da UFPI e atendemos a 49 
escolas da rede pública do Piauí. 
A Coordenação Institucional do PIBID/UFPI funciona no 
Campus Ministro Petrônio Portella e é exercida pela 
professora Dra. Antonia Dalva França Carvalho, que conta 
com o apoio de quatro coordenadores de gestão de 
processos educacionais para a execução e acompanhamento 
do Projeto Institucional, de 79 coordenadores de área 
(docentes da UFPI), 177 supervisores de área (professores 
das escolas conveniadas), além dos 1.560 alunos bolsistas 
oriundos dos cursos de licenciatura da UFPI, que aprendem o 
ofício de professor sob a orientação dos coordenadores e 
dos supervisores 
 

O ENID 

O III ENID tem origem no I Seminário de Iniciação à 
Docência, realizado em 2009 na UFPI, para apresentar o 
Pibid à comunidade universitária de 25 a 27 de novembro. 
No ano seguinte, em 2010, a ampliação do Pibid para 
vários campi, transforma este seminário em encontro, o I 
ENID (I Encontro de Iniciação à Docência) da UFPI realizada 
em 29 de novembro a 01 de dezembro de 2010, com o 
objetivo de expor as ações dos Pibid, e tornar evidente o 
desenvolvimento de cada subprojeto de área, em os 
campi. 

Como a ocorrência do evento é bianual, neste ano 
de 2014, estamos realizando a terceira edição do ENID, 
com a intenção de fomentar amplo debate acerca da 
formação de professores e a contribuição do Pibid acerca 
da constituição da identidade da docência, no âmbito da 
Universidade Federal do Piauí. 

Neste aspecto, pretendemos a consecução dos 
seguintes objetivos: 

 Promover o aprofundamento teórico sobre a 
formação inicial de professores, proporcionando a reflexão 
e discussão de desafios, dificuldades, possibilidades e 
limites da docência; 

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

 Viabilizar debates sobre pautas relacionadas à 
formação entre pares, a valorização do magistério e a 
inovação pedagógica na formação inicial de professores; 

 Refletir sobre a função da escola pública enquanto 
lócus da formação docente para refletir e socializar 
coletivamente as experiências do Pibid na UFPI, 
evidenciando seu caráter científico, capaz de tornar 
exequível a formação docente nos limiares de uma nova 
epistemologia profissional docente. 

A ideia geral é consolidar um espaço de fomento à 

reflexão e socialização coletiva sobre o Pibid na UFPI, 

discutir seus desafios e propor novos modus operandis, para 

tornar exequível a formação docente nos limiares de uma 

nova epistemologia profissional docente. 

 

PROGRAMAÇÃO 
 

27/11/2014 

10 - 17h  Credenciamento 

Espaço 
Cultural Noé 

Mendes 

14-17h 
Exposição de Xilogravura:  
Coord.: Iolanda Costa Carvalho 

17h Lançamento de livros 

18-22h 

18h: Solenidade de abertura 
 Orquestra Sinfônica da UFPI 
  
19h Conferência:  
Formação de professores 
Conferencista:  
Prof. Dr. Helder Silveira (CAPES) 
 
20h: "Apresentação Teatral - espetáculo "O 
tempo" 

Coord.: Prof. Me. Raimundo Nonato Lima 
dos Santos (Campus de Picos -  CSHNB)"  

 

20h40: Coquetel 

 
 
 
 
 

28/11/2012 

08-10h 

Roda de conversa: DIÁLOGOS SOBRE A 
FORMAÇÂO DOCENTE  

1. Uma reflexão sobre parâmetros que 
permeiam a formação para  o saber 
ensinar profissional: Jacques Therrien 
(UFC-UECE). 

2. Formação continuada dos professores 
da  educação básica e dos docentes 
universitários: reflexões sobre a 
iniciação à docência e o Pibid : Cicera 
Sineide  Dantas Rodrigues (UECE). 

3. Concepções de pesquisa em atividades 
formativas para a iniciação à docência: 
a busca pela reflexão crítica: Eunice  
Andrade de Oliveira Menezes  (UECE) . 

Espaço 
Cultural 

Noé 
Mendes 

10-12h Fixação dos pôsteres 

12-14 Intervalo para o almoço 

14-17h 

 Apresentação de pôsteres e oficinas.  
LOCAL: Espaço Rosa dos Ventos,  auditórios, 

laboratórios, salas de aula do CCN. 

Avaliação de pôsteres  

17h Reunião de avaliadores pôsteres 

Espaço 
Cultural 

Noé 
Mendes 

18h 

Apresentação Teatral – espetáculo 
Encontro do caboclo do fumo com o 
cabeça de cuia" 

Coord.: Profa. Dra. Luciana Barbosa Silva 
(Campus de Bom Jesus -   CPCE)" 

19h 

 Apresentação Cultural: Musical Rebelde: 
Pidid da área Música 
Coord.: Prof. Me. Cássio Henrique Ribeiro 
Martins 

 
 

29/11/2012 

08-11h 
Comunicações Orais e oficinas. 

LOCAL: Auditórios, laboratórios e salas de aula 
do CCN. 

11h Avaliação do III ENID UFPI Cine 
Teatro 12h Encerramento 

 


