Convite reunião FORPIBID/SP - 29/06/2015
Sueli Guadelupe

25/06/15
Caros coordenadores,
Convidamos a todos para nossa reunião no dia 29/06/2015, às 9h, na sala do Conselho
Universitário da Unesp. Segue abaixo o link elaborado por Marcelo e Euni para com o
objetivo de sistematizar os quantitativos do Pibid em São Paulo. Cada coordenador deve
preencher o formulário.

https://docs.google.com/forms/d/13yN38VfVSBp6NEdBGuL8WbgLSYpQ6bIZ71Vgj
ZEz5O8/viewform
Saudações Pibidianas
Sueli

Pauta:


Informes



Mobilização em defesa do Pibid

 Elaboração de proposta a ser encaminhada a SEE, para liberação do ponto do
supervisor para atividades do Pibid;
 Encontro Regional;
 Encontro Estadual;
 Parecer do CNE Novas Diretrizes para Formação de Professores

Reunião FORPIBID/SP
Data: 29/06/2015, das 9h às 13h.
Local: Reitoria da UNESP.
Endereço: Rua Quirino de Andrade, 215. São Paulo. Metrô Anhagabau

Convite reunião 08 de julho de 2015 - 9h - Reitoria da
Unesp
Sueli Guadelupe

05/07/15
Olá colegas,
Nossa próxima reunião no dia 08 de julho, às 9h, na Reitoria da Unesp, para discutirmos os
encaminhamentos de Brasília.
Segue as lista de presença das duas últimas reuniões.
Abs
Sueli

Informes FORPIBID/NACIONAL - Confirmação da
reunião FORPIBID/SP - 17 de agosto
Sueli Guadelupe

09/08/15
Caros Coordenadores,
Seguem os informes da última reunião do FORPIBID/Nacional. Pedimos
especial atenção ao primeiro encaminhamento referente ao preenchimento de
formulário sobre o repasse da segunda parcela do custeio de 2014.
Aproveitamos a oportunidade para confirmar nossa reunião do FORPIBID/SP
do dia 17 de agosto, às 9h, na sala do Conselho Universitário da Unesp.
Endereço: Rua Quirino de Andrade - São Paulo/SP.
Pauta:


Informes



Cortes no Pibid no estado de São Paulo

 Formulário dos supervisores (dados solicitados pela equipe
RH/SEE/SP)


Encontro Estadual



Encontro Regional



Projeto de Avaliação dos Egressos Pibid



Vária

Estamos à disposição. Pedimos a todos que preencham o formulário solicitado.
Abs
Sueli

ENC: URGENTE - Reunião Forpibid, 26/08/2015, 10h Audiência no Senado
Sueli Guadelupe

26/08/15

Caros colegas,
Devido ao agendamento de audiência pública na Comissão de Educação do Senado, precisaremos
fazer reunião virtual para nos prepararmos para essa atividade. Assim proponho que façamos a
nossa reunião virtual no dia 31 de agosto, às 9:30h, data inicialmente marcada a reunião da
comissão de avaliação. Avalio ser rápida, caso dê tempo faremos a reunião da comissão de
avaliação em seguida ou marcaremos nova data. Temos de ter um posicionamento de SP frente a
algumas questões que serão tratadas na reunião do FORPIBID Nacional no dia 02 de setembro.
O endereço da sala virtual segue abaixo é só clicar, daremos início às 9:30h, no dia 31/08, próxima 2ª feira.
Pauta: mobilização para audiência pública sobre o Pibid, na Comissão de Educação do Senado.
Sueli

http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp

Reunião 31 de agosto FORPIBID/SP e Capes
Sueli Guadelupe

28/08/
15

Caros coordenadores,
A audiência do Pibid com a Comissão de Educação do Senado foi adiada,
conforme explicado por Alessandra Assis (FORPIBID). No dia 31/08/2015, além da nossa
reunião às 9:30h, há também o convite para todos os coordenadores institucionais do
PIBID para a reunião com Ítalo Dutra/Capes sobre as Base Nacional Curricular
Comum (BNC), às 10:30h, na sala virtual no link abaixo. Localizei um link do MEC que
traz informação sobre isso http://basenacionalcomum.mec.gov.br/index.php/basenacional-o-que-e/
Reunião FORPIBID/SP: 31/08, às 9:30h http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp

Reunião Coordenadores Institucionais do Pibid com Ítalo Dutra/Capes: 31/08, às
10:30h http://webconf2.rnp.br/ufba-sti-sala5
Abs
Sueli

REUNIÃO FORPIBID/SP
Sueli Guadelupe

27/10/
15

Caros coordenadores,
Convido a todos para a reunião do FORPIBID/SP, a ser realizada na sala virtual da Unesp
no link abaixo, no dia 29 de outubro de 2015, às 10:30h, com a seguinte pauta:


Informes de Brasília



Informes Seminário Pibid da Região Sudeste



Indicação de Sueli G. L. Mendonça para a Coordenação da Região Sudeste



Mobilização nacional do Pibid e seus encaminhamentos em São Paulo



Reestruturação da rede estadual de ensino



Dados dos supervisores a ser encaminhados à SEE/SP



BNCC



Vária

Solicito a Marcelo Bonetti e Euni que nos mande a planilha/dados que conseguiram
sistematizar até agora.
Por favor, confirmem presença. É uma reunião importante onde teremos de decidir
algumas questões sérias como a representação do FORPIBID/SP. Pedimos a Bárbara que
se não puder participar, repassar essa mensagem para João ou outro representante a
UFSCar.
Abs
Sueli
http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp?launcher=false

Reunião FORPIBID/SP - 17/11/2015 - Unesp 9h
12/11/
15

Sueli Guadelupe

Caros colegas,

Está confirmada a nossa reunião no dia 17/11/2015, presencial, na sala de reuniões da Prograd, 10º
andar, Reitoria da UNESP, às 9h. As reuniões com a SEE/SP, Prefeito Haddad foram solicitadas e
entramos em contato com a ALESP, mas ainda sem agendamentos.
Pauta:


Informes



Mobilização



BNCC



Vária

Saudações Pibidianas
Sueli G. L. Mendonça
FORPIBID/SP

Reunião FORPIBID/SP - 07/12/15 e Audiência Pública
Pibid - 09/12/15 - 9h - ALESP
Sueli Guadelupe

03/12/15
Caros,
Na
segunda
feira,
07/12,
às
9h,
faremos
reunião
virtual
no link http://salavirtual.ead.unesp.br/pibidunesp?launcher=false
Reforço a necessidade de termos uma delegação de cada IES presente na
AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PIBID NA ALESP, na quarta feira, 09/12/15, às
10h. Podemos nos encontrar às 9h no local, que ainda não foi definido pela ALESP.
Pauta


Avaliação da situação do Pibid



Audiência Pública na Alesp



Mobilização: petição pública e cartas das escolas



Reorganização da Rede Pública Estadual



Vária

Att.
Sueli

Audiência Pública sobre Pibid - 09/12/2015- 10h ALESP
Sueli Guadelupe

03/12/15
Caros coordenadores,
Seguem os convites enviados para os convidados a compor a mesa da audiência pública,
organizada pela Comissão de Educação da ALESP, a ser realizada no dia 09 de dezembro próximo
no auditório Teotônio Vilela às 10h. A participação de todas as IES do estado de São Paulo é
fundamental!
Contamos com a presença de delegações de todos os Pibid do estado de São Paulo.
Divulguem em suas cidades esse evento.
Saudações Pibidianas
Sueli G. L. Mendonça
FORPIBID/SP

