
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Programa de 

Residência Pedagógica (PRP) no Departamento de Química 

 

Esta semana marcou o início de dois Programas de Incentivo à formação docente no 

Departamento de Química: o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) e Programa de Residência Pedagógica (PRP). Ambos estão vinculados ao 

Curso de Licenciatura em Química da FFCLRP.  

 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID no Departamento 

de Química 

Iniciou oficialmente, no dia 01 de outubro de 2020, o Programa Institucional de Bolsa 

de Iniciação à Docência – PIBID no Departamento de Química com os estudantes do 

curso de Licenciatura em Química dos primeiros semestres do curso. O PIBID é um 

programa de incentivo e valorização do magistério e de aprimoramento do processo de 

formação de docentes para a educação básica, vinculado à Diretoria de Educação Básica 

Presencial – DEB – da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

– CAPES. Desde 2012, o Curso de Licenciatura tem participado do programa e os 

resultados têm beneficiado alunos e professores do ensino médio, licenciandos em 

química e professores universitários. 

Financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), é um programa que oferece bolsa para estudantes de cursos de licenciatura, 

para que desde o início do curso desenvolvam atividades pedagógicas em escolas 

públicas de ensino básico, visando formação de excelência e contribuição para a 

melhoria da qualidade do ensino nessas escolas. As atividades serão realizadas sob 

supervisão do Professor Marco Antonio Gimenes, na Escola Estadual Dr. Guimarães 

Junior, e pela professora Ana Rosa Jorge de Souza, na Escola Estadual Glete de 

Alcântara. Este projeto é coordenado localmente pela Profa. Daniela Gonçalves de 

Abreu Favacho, do Departamento de Química, e envolve a colaboração das Professoras 

Gláucia Maria da Silva Degrève, Joana de Jesus de Andrade e Rogéria Rocha 

Gonçalves. A coordenação institucional é de responsabilidade da Profa. Barbara 

Corominas Valério. 

Neste programa temos a participação de 20 residentes que receberão bolsas da CAPES 

ou PUB-USP para o desenvolvimento das atividades. O PIBID é uma grande 

possibilidade de diálogo entre teoria e prática, problematização de objetos tratados 

teoricamente no curso de graduação, mas de um ponto de vista de reconhecimento de 

aspectos práticos do campo de atuação profissional do professor: a escola. 

 



 

 

 

 

 

 

Programa de Residência Pedagógica no Departamento de Química 

Iniciou oficialmente no dia 01 de outubro de 2020, o Programa de Residência 

Pedagógica no Departamento de Química com os estudantes do curso de Licenciatura 

em Química. O Programa de Residência Pedagógica da CAPES é uma das ações que 

integram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo induzir o 

aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, promovendo a imersão 

do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

Embora já sejam asseguradas no Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura 

habilidades e competências que permitam que o licenciando realize um ensino de 

qualidade nas escolas de educação básica, o Programa de Residência propicia um 

estreitamento do diálogo entre os atores envolvidos no Estágio Curricular. Isto amplia a 



qualificação e problematização dos estágios. Todas as atividades serão realizadas na 

Escola-campo E. E. Otoniel Mota, sob orientação dos Professores Andrea Cristina 

Esteves Hakime e Luiz Cláudio Novaes da Silva que atuarão como preceptores. Este 

projeto envolve a participação dos docentes orientadores do nosso departamento de 

Química, as Professoras Gláucia Maria da Silva Degrève, Daniela Gonçalves de Abreu 

Favacho e Rogéria Rocha Gonçalves sob coordenação institucional da Profa. Dra. 

Karina Soledad Maldonado Molina. 

Neste programa temos a participação de 20 residentes que receberão bolsas da CAPES 

ou PUB-USP para o desenvolvimento das atividades. 

 

Rogéria Rocha Gonçalves 

Coordenadora do CoC Licenciatura em Química 

 

 

 

 


