
   Nome: Marcio Nascimento de Oliveira. 

 

Diário de bordo PIBID de Física. 

Data: 14/09/2017 

Nesta data foi meu primeiro dia de bolsista, fui apresentado aos colegas, que foram 

bem receptivos e acolhedores. 

Ocorreu nesta reunião um dialogo sobre uma viagem para evento em Bagé, que foi 

explicado o cronograma e afins do evento e selecionado os 5 representantes do 

nosso grupo para constar. 

Dialogamos em grupos e em aberto depois, sobre contribuições do PIBID e 

Diretrizes. 

Fui incumbido de ver um artigo sobre Física, enviá-lo e dar inicio a construção do 

meu diário de bordo. 

Data: 28/09/2017 

Colegas que foram ao evento de Bagé, no Fórum da Licenciatura e INTRA-PIBID, 

compartilharam aos demais relatos sobre o evento.                                                            

Que foram o seguinte, evento desorganizado, muita fala sobre abordagem 

interdisciplinar, que os grupos que se apresentaram lá davam muitos relatos 

particulares.                                                                                                                  

Logo a seguir, colega Aline apresentou seu artigo, foi dialogado sobre dificuldades e 

pontos interessantes sobre o artigo: “Um modelo de usina hidrelétrica como 

ferramenta no ensino de Física “.                                                                      

 Fabiane apresentou seu diário de bordo na seqüência.                                                 

Foi passado a nós a novidade de uma produção livro/e-book, do PIBID.                                    

O capítulo que pega-se iríamos escrever sobre trabalho de astronomia, e foi formado 

equipe que iria trabalhar nele. 



Marcelo, Guilherme e eu, fomos incumbidos para escrever uma revisão bibliográfica 

do SNEF, dos artigos referentes a Astronomia em título e em palavras chaves, 

Sandra nos explicou, escrita, foco e ideias de produção. 

Data: 05/10/17 

Pessoal responsável pela escrita do capítulo do livro se juntou para se aplicar a 

tarefa com orientação da Sandra e trocas de ideias, pessoal dos artigos para 

apresentar se juntaram para revisar com orientação da Sandra. Marcelo, Guilherme e 

eu fomos incumbidos de baixar os artigos do SNEF relacionados ao tema 

astronomia, baixamos e fizemos o levantamento de publicações de artigos no evento 

anualmente com palavras-chaves ou título com Astronomia. 

Todos foram incumbidos de revisar diário de bordo e ver a correção das suas 

resenhas e ajustar se necessário e reenviar no dia 16/10. 

Data: 19/10/17 

Neste encontro dialogamos sobre a noticia lançada pelo MEC de Residência 

Pedagógica, lista de abaixo assinado fica PIBID, selecionamos dois bolsistas para 

divulgar o curso no evento das feiras de profissões no Dinarte, no evento que 

ocorreu na XV da semana de Caçapava e no campus fomos convocados para 

participar da palestra sobre drogas proposta pela semana acadêmica. 

Sobre dialogo perante a noticia da Residência Pedagógica, foi levado algumas 

hipóteses que da maneira que provavelmente será implementada   irá sucatear a 

educação básica e descaracterizar todo PIBID atual, que devemos acompanhar as 

noticias que vierem deste plano e lutar se necessário por melhorias e inclusive pelo 

PIBID atual ficar. 

 

 

 

 

 



 

 


