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APRESENTAÇÃO
Apresentamos o produto final que faz parte da dissertação de mestrado
intitulada O Pibid1 na Formação Inicial do Licenciando em Matemática:
Construção de Saberes da Experiência Docente, intitulado: aprovado pelo
Mestrado Profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação em
Ciências e Matemática (Educimat) do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), campus Vitória. O referido
trabalho foi realizado entre agosto de 2011 a julho de 2013.
O

produto final foi

a criação do Ambiente Virtual Colaborativo do

subprojeto do Pibid da Licenciatura em Matemática – campus Vitória, Ifes,
inserido como uma página no Portal Institucional do Ifes, no endereço
eletrônico: “pibid.ifes.edu.br”. Essa página foi construída em parceria com a
Assessoria de Comunicação Social do Ifes (CSO), a Coordenação
Institucional do Pibid/Ifes e Coordenadores de área do Pibid/Matemática,
campus Vitória. Contamos também com a colaboração da Diretoria de
Tecnologia da Informação (DTI) e do licenciando em Matemática, Lauro
Chagas e Sá, aluno da licenciatura em matemática e bolsista do Pibid-Ifes.
O objetivo dessa página visou promover a divulgação e troca de
experiências
coordenadores

da
de

produção
área,

dos

participantes

professores

desse

supervisores

e

subprojeto

–

colaboradores,

licenciandos bolsistas -, por meio de artigos, relatos de experiências,
materiais didáticos, sequências didáticas, e outras informações, como
divulgação de eventos acadêmicos da área e outros, referentes a esse

1

Pibid – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
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subprojeto como um todo, fortalecendo a formação inicial e continuada de
professores.
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Como surgiu essa ideia...
Iniciamos nosso trabalho de mestrado realizando uma pesquisa exploratória,
consultando documentos, que buscamos para conhecer com maiores
detalhes o subprojeto do Pibid da Licenciatura em Matemática, do Ifes,
Campus Vitória. Nessa busca conhecemos o Pibid na Instituição Ifes e
como Política Pública. Nesses documentos encontramos relatórios de todos
os envolvidos no Pibid, blogs, artigos científicos, relatos de experiência,
material didático e outros.

Identificamos a necessidade dos gestores do Pibid, em criarem uma página
do Pibid, demandada pela Política da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes). Nesse sentido e tendo em vista que
nosso mestrado profissional requer a apresentação de um produto final,
propusemos a Pró-Reitoria de Ensino do Ifes, a qual este programa é
vinculado, a criação de um ambiente virtual colaborativo, para atender a
Instituição Ifes e ao Subprojeto em questão.

Assim, acordamos com a Pró-reitoria de Ensino que atenderíamos ao
Projeto Institucional e ao Subprojeto da Licenciatura em Matemática campus Vitória. E que a proposta poderia ser adotada por todos os
subprojetos das demais licenciaturas do Ifes.
Entretanto para criação da página do subprojeto do Pibid de matemática,
campus Vitória, foi preciso criar a página Institucional do Pibid Ifes que não
existia e que contemplasse os demais subprojetos. Assim assumimos o
compromisso de criar e organizar as informações institucionais com a
colaboração dos gestores institucionais desse programa no Ifes. E aos
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demais subprojetos nós demos as orientações para que os coordenadores de
área junto com os gestores institucionais inserissem a sua produção.
Esta página está prevista para ser apresentada e liberado o acesso, na IV
Jornada de Iniciação à docência do Ifes (IV JID), que é o evento organizado
pelo Pibid institucional com a participação de todos os envolvidos no
projeto, em 29 de novembro de 2013. Ressaltamos a escolha dessa data,
para liberação da página, pois os demais subprojetos estão se organizando
para finalizar suas páginas.
No endereço eletrônico: ‘pibid.ifes.edu.br’, foi disponibilizado informações
sobre o Projeto Institucional no Ifes e de cada subprojeto. Entretanto nosso
trabalho contemplou o subprojeto da matemática, campus Vitória.

Assim, foi disponibilizado materiais produzidos pelo subprojeto do
Pibid/Matemática, campus Vitória, com jogos, sequências didáticas, artigos
publicados pelo grupo entre outros.

Ambiente Virtual Colaborativo: Página do Pibid da
Matemática – Campus Vitória
O objetivo desse ambiente virtual – página do subprojeto do Pibid da
Licenciatura em Matemática, do Ifes, campus Vitória foi contribuir com a
gestão do programa, divulgando suas ações tanto internamente como para o
público externo, dando visibilidade ao trabalho produzido pelos bolsistas do
Pibid, isto é, divulgando as experiências de práticas pedagógicas que
lograram êxito no desenvolvimento do programa vindo a servir de proposta
para outros professores, numa perspectiva de valorização do trabalho
docente e formação continuada.
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A relevância da criação desse ambiente virtual foi à troca de experiências
entre as instituições de ensino superior, a educação básica e pesquisadores,
por meio de experiências de aprendizagens/saberes dos alunos. Esta ação é
prevista pela própria CAPES, para acompanhar o andamento do Pibid nas
várias instituições de ensino superior participantes do programa. Conforme
Portaria da Capes nº 096, de 18 de julho de 2013, que estabeleceu em seu
Capítulo IV – Das atribuições da Instituições Envolvidas, artigo 22, incisos
VIII e XII:
Art. 22. São atribuições da instituição de ensino
superior:
VIII – divulgar o projeto, suas ações e resultados na
página eletrônica da instituição e em outros meios de
comunicação disponíveis;
XII – disponibilizar endereço eletrônico institucional
para o Pibid;

Nesse sentido, disponibilizamos a trajetória do Pibid da licenciatura de
matemática, Campus Vitória no IFES desde a sua implementação, das
práticas pedagógicas desenvolvidas pelos bolsistas do Pibid, visando à
divulgação da produção do grupo, os editais entre outros. Tomamos como
referência o blog já construído pelo grupo do subprojeto da matemática –
campus Vitória.

Sendo assim, essa página do Pibid Matemática – Campus Vitória, inserida
no portal institucional do IFES, foi à referência das atuações do Pibid,
aproximando as escolas de educação básica e a academia, fazendo a
articulação de ensino, pesquisa e extensão, que é o tripé do ensino superior,
vislumbrando poder contribuir com a melhoria da educação em nosso país e
a valorização da profissão de professor de matemática.

No Quadro 1,
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apresentamos a

estrutura do Portal. Sendo um espaço destinado às

informações institucionais e a outra para cada subprojeto do Ifes.
Quadro 1 : Estrutura do Ambiente Virtual Colaborativo: Páginas do Pibid
Ifes e de seus Subprojetos
ESPAÇO INSTITUCIONAL
Menu

Objetivo

Apresentação

Apresentar as informações gerais sobre Pibid Institucional

Noticias

Permitir a divulgação de interesse do programa – Artigos,
Entrevistas, vídeos, eventos, etc.

Documentos

Divulgar formulários, legislações do Pibid

Calendário
Institucional

Divulgar o Calendário Anual das Atividades do Pibid.

Contatos
Eventos
Banners

Estreitar o contato com os Gestores do Pibid, tanto institucional
como dos coordenadores de área.
Divulgar e preservar a memória dos eventos que foram e serão
desenvolvidos no Pibid. Divulgar eventos oferecidos por outras
instituições sobre o Pibid.
Facilitar o acesso a Link´s de interesse.
ESPAÇO DOS SUBPROJETOS DO PIBID

Menu
Apresentação
Editais
Notícias

Produção

Objetivo
Apresentar as informações gerais sobre Pibid em cada subprojeto
Divulgar os Editais de Seleção de Licenciandos Bolsistas e
Professores Supervisores
Permitir a divulgação de interesse do subprojeto – Artigos,
Entrevistas, vídeos, Eventos, etc.
Proporcionar a troca de experiências entre a IES e as Escolas de
Educação Básica, com outros projetos do Pibid, por meio de

artigos acadêmicos, relatos de experiências, material
didático, planejamentos, atividades de práticas pedagógicas
entre outras.

Enfim, com a página do Pibid Institucional e dos subprojetos das
licenciaturas, pretendeu-s reunir as informações produzidas no curso como
formulários, projetos, artigos, material didático, planejamentos, eventos
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realizados, atividades de práticas pedagógicas entre outras. Como também,
links para fontes de informação confiáveis e disponíveis na Internet,
inclusive eventos externos. Assim esperamos contribuir com o Pibid
matemática, campus Vitória e também o Pibid Institucional, tanto no Ifes
quanto nos cursos de Licenciatura do Ifes, divulgando suas ações e
resultados, atendendo também a legislação em vigor.
A seguir apresentamos como ficou o ambiente virtual colaborativo do Pibid
Ifes e do subprojeto do Pibid da Licenciatura em Matemática, do Ifes,
campus Vitória.
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AMBIENTE VIRTUAL COLABORATIVO:
PIBID INTITUCIONAL IFES
E
PIBID MATEMÁTICA (Campus Vitória)
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Página Institucional do Pibid/Ifes
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Página Institucional do Pibid – Menu Notícias
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Página Institucional do Pibid – Documentos
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Página Institucional do Pibid – Contatos
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Página Institucional do Pibid – Eventos
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Página Subprojeto do Pibid da Matemática – Campus
Vitória – Apresentação
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Página Subprojeto do Pibid da Matemática – Campus
Vitória – Notícias
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Página Subprojeto do Pibid da Matemática – Campus
Vitória – Produções
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Página Subprojeto do Pibid da Matemática – Campus
Vitória – Editais
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