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A partir do primeiro semestre de 2014, o IFB passará a fazer parte das IES 
e IFs que desenvolvem, com os seus alunos, o Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. O programa é voltado, exclusiva-
mente, aos cursos de licenciatura e tem como objetivos: elevar a quali-
dade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura; inse-
rir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação; 
contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à forma-
ção dos docentes, entre outros. O programa terá a validade de quatro 
anos, prorrogáveis por mais quatro.

Neste primeiro ano, participarão do PIBID os alunos dos cursos de 
Dança (Campus Brasília) e de Letras-Espanhol (Campus Taguatinga 
Centro). Cada um dos cursos terá vinte alunos que serão inseridos em 
escolas da rede pública, previamente selecionadas, e lá desenvolverão 
suas atividades por oito horas semanais, ao longo do ano letivo de 2014.

É importante frisar que as demais licenciaturas do IFB não puderam 
fazer parte do programa pelo fato de ainda se encontrarem em fase de 
implantação. No entanto, todos os cursos de licenciatura do IFB que já 
foram aprovados e que estão em funcionamento poderão começar a ela-
borar seus subprojetos para que possam ser incluídos no projeto insti-
tucional para 2015. 

Para maiores informações os interessados poderão acessar o link:

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
Ou pelo e-mail: pibidifb@ifb.edu.br

IFB no PIBID

Programa de formação 
continuada dos profissionais 
da educação como política 
institucional

Com o objetivo de possibilitar a formação conti-
nuada dos profissionais da educação do IFB sobre 
temas educacionais significativos para o aperfeiço-
amento pessoal, profissional e institucional visando 

à construção de projetos que afirmem a cooperação 
profissional para a construção da qualidade da edu-
cação referenciada socialmente, a Pró-Reitoria de 
Ensino (PREN) propôs um Programa de Formação 
Continuada dos Profissionais da Educação como 
política institucional. O documento foi colocado 
em consulta pública em março e, depois de siste-
matizadas as contribuições, será feita a apresenta-
ção em um evento, com a participação da PREN e 
de representantes dos campi para a definição de 
ações prioritárias.



Ensino médio integrado em 
debate

Foi instituída comissão composta por representan-
tes dos campi e da PREN para discutir pressupostos, 
concepção e diretrizes para o ensino médio inte-
grado (EMI). A comissão definiu uma metodologia 
de trabalho e a discussão inicial dedica-se à defi-
nição dos pressupostos. Após essa definição, que 
está sendo feita coletivamente, os participantes 
da comissão se organizarão em grupos de traba-
lho para discutirem: desenho curricular para o EMI, 
projetos integradores para o EMI, práticas pedagó-
gicas e organização do espaço e tempo escolares, 
avaliação no contexto do EMI. A expectativa é de 
que em agosto ocorra um seminário para discutir 
o ensino médio integrado no IFB.

Assistência estudantil: revisão e 
ampliação dos programas

A Diretoria de Políticas de Ensino tem trabalhado 
desde novembro de 2013 na revisão da Resolução 
nº26/2012, que trata da Política de Assistência 
Estudantil- PAE do IFB. Esse trabalho está sendo 
desenvolvido em conjunto com os assistentes 
sociais, psicólogos, pedagogos, professores e alu-
nos de todos os Campi. No dia 27 de fevereiro, foram 
apresentados à comunidade acadêmica os progra-
mas discutidos pelos grupos de trabalho, tais como: 
Auxílio-Permanência, Residência Estudantil, Auxílio-
Moradia, Desenvolvimento Técnico-Científico, Bolsa 
Monitoria, Apoio ao Ensino, Apoio à  Saúde, Apoio 
ao Esporte, Cultura e Lazer e Auxílio- Emergencial.

Todos esses documentos serão colocados, em 
março, para consulta pública e, em abril, será feita 
a plenária final de apresentação da proposta de revi-
são da PAE. Posteriormente, todos os documentos 
deverão ser enviados ao Conselho Superior.

Acesso e ingresso

A Coordenação de Acesso e Ingresso lançará os edi-
tais do processo seletivo de 2014.2, logo no início 
de abril. A novidade neste processo é que as pales-
tras dos cursos técnicos passarão a ser online, pos-
sibilitando os candidatos concluírem sua inscrição 
com mais celeridade.

Notícias das bibliotecas
 

Foi finalizado o Manual de Trabalhos Acadêmicos 
pela Diretoria de Desenvolvimento de Ensino, 
Coordenação de Graduação, Coordenação de 
Bibliotecas junto com outros servidores.

A Coordenação de Bibliotecas/PREN e as 
Coordenações de Bibliotecas dos Campi finalizaram 
a nova proposta de Regulamento das Bibliotecas, 
que foi submetida à consulta pública e será enviada 
ao Conselho Superior na reunião de abril.

Registro acadêmico: novidades 
para o 2º semestre

A primeira versão do software Acadêmico foi apre-
sentada pela NTIC aos coordenadores de Registro 
Acadêmico dos Campi e a Diretoria de Políticas de 
Ensino- PREN no dia 12/03/2014.

Os presentes puderam tirar dúvidas e conhecer 
como o software está estruturado. Todo o desen-
volvimento técnico foi feito pela NTIC através do 
levantamento de requisitos realizados pelos coor-
denadores de Registro Acadêmico dos Campi. A 
expectativa é de que o software seja disponibili-
zado aos servidores no segundo semestre de 2014.



IFB inaugura novo Polo de EaD 
em Itapoã

Para atender à comunidade do Itapoã, ao mesmo 
tempo promover ampliação de seus eixos tecno-
lógicos de formação, o IFB inaugurará um Polo de 
Educação a Distância (EaD) no Itapoã, no dia 27 de 
março, quinta-feira, às16h, em presença de auto-
ridades civis e da comunidade local e adjacente.

O Polo de Ead no Itapoã é fruto de mais uma par-
ceria entre IFB e Secretaria do Trabalho (SETRAB) 
e tem por finalidade oferecer formação téc-
nica de nível médio aos trabalhadores, em cinco 
áreas: Administração, Logística, Meio Ambiente, 

Segurança do Trabalho e Serviços Públicos. Em 
2014, o IFB ampliou a oferta de cursos técnicos, na 
modalidade Educação a Distância, em 11 polos (9 
nos campi do IFB e 2 nos polos mantidos em parce-
ria com o GDF: Itapoã e Recanto das Emas).

Aula Inaugural dos novos cursos 
de EaD

• As novas turmas dos cursos técnicos na modali-
dade a distância (EaD) terão aula inaugural a par-
tir do dia 24 de março, nos seguintes polos: Gama, 
Itapoã, Planaltina e São Sebastião.

Cronograma de eventos

Eventos externos Data Local Inscrição
II Ciclo de Formação do Instituto 
Federal Goiano

27 e 28 de 
março

Instituto Federal Goiano 
(Goiânia)

www.ifgoiano.edu.br

I ELPED – Encontro de 
Licenciaturas e Pesquisas em 
Educação

10, 11 e 12 de 
abril

IF Goiano – campus Morrinhos
http://ifgoiano.edu.br/
morrinhos/

II Seminário Integrado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão: 
Interculturalidade, Inclusão e 
Sustentabilidade

9 a 11 de abril
O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense  

(campus Camboriú)

seminariointegrado@ifc.edu.
br http://eventos.ifc.edu.br/
seminariointegrado/

Evento interno
I Encontro de Diretores das 
Escolas Públicas do DF (Parceiros 
do Programa Profuncionário)

11 de abril IFB Convite

II Workshop Nacional sobre a 
Evasão na Educação Profissional 
Técnica e Tecnológica (“Evasão 
Escolar na educação técnica e 
tecnológica: da compreensão ao 
enfrentamento”)

29 e 30 de 
maio

IFB
http://ocs.ifb.edu.br/index.php/
iiwee/workshopevasao

EaD notícias


