
PIB ID 

é uma iniciativa para 

o aperfeiçoamento e 

a valorização da for-

mação de professo-

res para a Educação 

Básica, bem como 

busca contribuir para 

a articulação entre 

teoria e prática ne-

cessárias à formação 

dos docentes, elevan-

do a qualidade das 

ações acadêmicas 

nos cursos de licenci-

atura. 

Seminário  Regional  

Intr aPIB ID  

Tema: O perfil esperado do  

professor de Ciências da 

Natureza e Matemática na 

atualidade e a  

contribuição do PIBID para 

sua formação 

 

 
03 de outubro de 2014 

UNIPAMPA 

Campus Caçapava do Sul 

Realização: 



Seminário   

          Intr aPIB ID 

A realização dos Seminários 

PIBID UNIPAMPA tem por objeti-

vo divulgar, discutir, refletir e 

avaliar estratégias de formação 

inicial docente, além de serem 

momentos de reconhecimento 

da identidade dos participantes 

como pibidianos. 

O projeto institucional PIBID da 

UNIPAMPA reúne bolsistas de 

dezesseis licenciaturas de oito 

campi diferentes, que tem nes-

ses seminários a possibilidade 

de uma troca presencial e pes-

soal com acadêmicos de outros 

subprojetos. 

O presente seminário, realizado 

no mês de outubro de 2014, no 

campus Caçapava do Sul, reúne 

75 bolsistas de quatro subproje-

tos, mais quinze professores 

supervisores da Educação Bási-

ca e coordenadores de área, de 

gestão e institucional do  PIBID. 

Loca l  do Ev ent o:  

Campus Caçapava do Sul 

Universidade Federal do Pampa 

Av. Pedro Anunciação Nº 111 

Vila Batista - Caçapava do Sul/RS 

 

 

C omiss ão Or ganizad or a:  

Profa. Aline Balladares 

Prof. André Alvarenga 

Profa. Ângela Hartmann 

Profa. Caroline Wagner 

Prof. Daniel Silveira 

Profa. Karine Halmenschlager 

Prof. Osmar Giuliani 

Profa. Sandra Hunsche 

 

 

C oor denad or   

Inst it uc iona l  do PIBID:  

Prof. Márcio Martins 

Pr ogr amaç ão  

9h - 9h30 - Mesa de abertura (Auditório) 

9h30 - 12h - Palestra: O perfil do profes-

sor de Ciências na contemporaneidade 

e a contribuição do PIBID para sua 

formação.  

Profa. Dra. Maria do Carmo Galiazzi 

(FURG) 

12h30 - Almoço: Churrascaria Rodeio 

13h30 - 15h - Salas temáticas 

15h - 16h30 - Plenária (Auditório) 

16h30 - Confraternização 

T emát icas por  sal as:  

1) Participação dos supervisores no 

planejamento das ações. 

2) Participação da escola no PIBID. 

3) Uso de tecnologias no PIBID. 

4) Instrumentos de acompanhamen-

to individual (portfólios). 

5) Metodologias e estratégias de 

ensino no PIBID. 

6) Relacionamento bolsista ID e 

supervisor. 

7) Contribuições do PIBID na forma-

ção profissional e pessoal. 


