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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – 

PIBID, foi implantado na Universidade Estadual do Centro-Oeste – 

UNICENTRO, em abril de 2010, constituído de seis subprojetos 

sendo Matemática, Pedagógica, Física, Química e Arte-Educação 

no Campus de Guarapuava e Letras Português no Campus de Irati. 

 

Em agosto de 2011 o programa foi ampliado para mais oito 

subprojetos, sendo: Matemática, Pedagogia, Química, Física e 

Letras Português no Campus de Guarapuava e Matemática, 

Geografia e Letras Espanhol no Campus de Irati. 

 

No ano seguinte as licenciaturas em Biologia, História, Letras 

Inglês, Filosofia e Geografia no Campus de Guarapuava e História, 

Pedagogia, Letras Inglês e Educação Física no Campus de Irati 

aderiram ao PIBID. Tais subprojetos tiveram vigência até dezembro 

de 2013. 
. 

No ano de 2014 o programa PIBID foi novamente implantado 

na instituição contemplando as 14 licenciaturas ofertadas nos 

campi da universidade, dentre eles o subprojeto de Matemática 

em Guarapuava e em Irati. 

 

Através do desenvolvimento dos subprojetos de Matemática 

estão sendo oportunizados aos acadêmicos do curso, 

momentos de leitura no sentido de fortalecer os conteúdos e a 

capacidade crítica, o vivenciar do cotidiano escolar, a busca de 

novas estratégias para abordagem de conteúdos,  a criação de 

atividades diferenciadas e o estímulo à criatividade para a 

confecção de materiais didáticos inovadores. 

 

Nesse sentido o projeto se constitui de diversos momentos que 

balizam a postura docente, como por exemplo: 

- leitura e discussão de artigos científicos correlatos à área 

com o acompanhamento do coordenador de área; 

-  confecção de materiais didáticos; 

- planejamento de ações extracurriculares para 

complementação ou reforço das atividades desenvolvidas 

em sala de aula; 

- produção de textos e artigos científicos para apresentação 

em eventos. 
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Após quatro anos da implantação na universidade é possível 

verificar o aumento significativo de alunos da licenciatura em 

Matemática que se sentem valorizados pela escolha da profissão 

docente. Uma vez atuantes no programa compreendem de forma 

mais clara o papel do profissional do magistério e isso vem 

refletindo na redução da evasão do curso. 

. 

Desde a sua implantação, o Pibid/Unicentro caracteriza-se 

como a tradução para o cotidiano da sala de aula da produção 

de conhecimento na universidade, e simultaneamente, das 

necessidades pedagógicas das escolas públicas para a 

produção de novas pesquisas no ambiente acadêmico. 

O sucesso do Pibid/Matemática/Unicentro vem sendo 

percebido não apenas junto aos acadêmicos do curso, mas 

também por escolas não contempladas no subprojeto, que 

veem manifestando o seu interesse em fazer parte deste 

programa.  

Não obstante os resultados positivos já alcançados, a 

coordenação do projeto mantém constante reflexão na busca 

de ações que venham aprimorar ainda mais o desenvolvimento 

do programa na instituição.   
 


