
 

 

Encontro Institucional  PIBID – CEFET RJ: A relação 

Universidade-Escola no contexto do PIBID 

 
O objetivo do Encontro é trocar experiências, estreitar laços e discutir a formação do 

docente no contexto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência 

(PIBID) das Licenciaturas em Física do CEFET-RJ, campi Petrópolis e Nova Friburgo 

Neste ano de 2017, o Encontro acontecerá no campus Petrópolis nos dias 01 e 02 de 

Dezembro, tendo um conjunto de atividades, tais como: mesa redonda, palestra, 

formação de grupos de trabalho e apresentações das atividades desenvolvidas ao longo 

do ano de 2017 pelos diferentes grupos que compõem o PIBID/CEFET/RJ nos campi 

Petrópolis e Nova Friburgo.  Teremos como ponto de partida a contribuição que o 

diálogo entre universidade e escola de educação básica traz para uma formação crítica, 

pautada na reflexão teórica em conjunto com a prática docente. O objetivo é discutir a 

construção coletiva de saberes docentes tanto na escola quanto na universidade, visando 

contribuir para um processo de reflexão da própria prática e da valorização e 

desenvolvimento pessoal e profissional dos atores envolvidos, contribuindo assim, 

sobremaneira, no processo de formação de futuros professores.  

 

Abaixo segue a programação do Encontro: 

 
 

Programação 

Dia 01/12/17 -  Sexta feira 

14:00 – 14:30 Abertura Oficial: Direção Geral, Direção campus 

Petrópolis Coordenação institucional, 

Coordenadores das Licenciaturas em Física 

14:30 – 15:00 O PIBID/CEFET/RJ - Coord Institucional 

15:00 – 16:00 PIBID: presente e futuro 

Nilson de Souza Cardoso (Presidente do 

FORPIBID) 

16:00 – 17:30  Mesa Redonda: A Relação Universidade-Escola e o 

PIBID em diferentes perspectivas. 

Jelcy Rodrigues C. Junior  

(Diretor da Regional Serrana I) 

Patrícia Silveira Imbelloni Gomes 

(Diretora Geral do Colégio Estadual Rui Barbosa). 

Supervisor  

17:30 – 18:00 Intervalo 

18:00 – 21:30 Mesa Redonda: A Relação Universidade-Escola e 

sua relevância na formação docente.  

 

Juliano Camillo (UFSC) 



 Supervisor do PIBID; 

 

Em seguida, serão formados grupos de trabalhos 

(GT) para discussão da temática a partir de questões 

levantadas na mesa;  

 

Por último os GT retornarão para uma discussão em 

conjunto 

Dia 02/12/17 - Sábado 

9:00 – 10:30 Sessão 1: Apresentações dos grupos do PIBID 

Petrópolis e Nova Friburgo sobre as atividades 

realizadas, no formato de comunicação oral  

10:30 – 11:00  Intervalo 

11:00 – 12:30  Sessão 2: Apresentações dos grupos do PIBID 

Petrópolis e Nova Friburgo sobre as atividades 

realizadas, no formato de comunicação oral 

12:30 – 13:15  Plenária de encerramento/Apresentação do projeto 

de organização do livro 

13:15 Almoço, Confraternização 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


