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MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO E REPÚDIO

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) da Fundação Universidade
Federal do ABC (UFABC), em solidariedade aos bolsistas dos Programas Pibid e Residência
Pedagógica, manifesta seu repúdio quanto ao atraso no pagamento das bolsas pela CAPES, e
preocupação quanto à falta de informes ou explicações relacionadas à perspectiva de
resolução do problema, prejudicando sobremaneira os 191 bolsistas da UFABC, dentre eles
diversos professores da rede pública de ensino da região do ABC.

No Brasil, há cerca de 60 mil bolsistas que atuam nos programas e dependem financeiramente
deles. O(a)s bolsistas dos programas só tiveram ciência da situação quando receberam a bolsa
do mês de setembro, que vincula a regularização dos pagamentos a uma aprovação de projeto
no Congresso Nacional, que busca a recomposição orçamentária.

O atraso e a falta de orientação, previsão e atendimento aos coordenadores por parte da
CAPES, desmotiva os bolsistas que atuam nos programas Pibid e Residência Pedagógica,
além de gerar impacto nas atividades desenvolvidas nas escolas-parceiras, que podem ser
interrompidas a curto prazo.

Diante do exposto, este Conselho demanda o pagamento imediato das bolsas e exige respeito
às políticas públicas voltadas para a Formação Inicial e Continuada de Professore(a)s. Por fim,
conclamamos que o Congresso Nacional aprove o Projeto de Lei Nacional nº 17 (PLN
17/2021), viabilizando, assim, o pagamento das bolsas supracitadas.

V sessão ordinária, 26 de outubro de 2021.
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