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Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – Pibid 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid - é uma iniciativa 

que integra a Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação – 

MEC e tem por finalidade fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria de qualidade 

da educação básica pública brasileira. 

O Programa é desenvolvido por meio de projetos de iniciação à docência nos cursos 

de licenciatura, em regime de colaboração com as redes de ensino e conduzidos por 

Instituições de Ensino Superior. O projeto institucional da IES é constituído por 1 (um) ou 

mais subprojetos, organizados por áreas de iniciação à docência. 

Poderão submeter proposta ao PIBID, IES públicas, privadas e comunitárias, 

observando os requisitos de elegibilidade para as instituições e cursos definidos em 

publicação própria na Portaria CAPES. Cada IES poderá submeter 1 (uma) única proposta 

de projeto de iniciação à docência, que terá caráter institucional e deverá abranger 

diferentes dimensões da iniciação à docência. As propostas são submetidas por meio do 

Sistema de Inscrições da CAPES (Sicapes), devendo conter as informações necessárias 

para o processo de seleção das IES proponentes. 

Os projetos institucionais selecionados por meio do edital devem ser implementados 

exclusivamente em escolas das redes públicas de educação básica, em permanente 

articulação com as respectivas secretarias de educação ou órgãos equivalentes. As 

Secretarias de Educação, por sua vez, habilitam as escolas e os componentes que foram 

disponibilizados para a sua rede, na Plataforma Capes. 

O PIBID oferece bolsas em algumas modalidades de iniciação à docência e 

especificadas em edital próprio. Para os alunos de licenciatura, bolsa representa um 

suporte para que estes possam exercer atividades pedagógicas em escolas públicas de 

educação básica, contribuindo para a integração entre teoria e prática, para a aproximação 

entre universidades e escolas e para a melhoria de qualidade da educação brasileira. Para 

assegurar os resultados educacionais, os bolsistas são orientados por coordenadores de 

área – docentes das licenciaturas - e por supervisores - docentes das escolas públicas onde 

exercem suas atividades. 
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As habilitações as escolas e dos componentes variam de acordo com os editais 

lançados pela Capes. 

 


