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INTRODUÇÃO 

 

Políticas públicas para a formação docente são medidas necessárias para que os licenciandos possam conhecer 

na prática o seu campo de atuação profissional, uma vez que estas vão nortear de forma intrínseca toda a bagagem 

teórica e prática do futuro docente. Deste modo, a Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES visando 

uma formação inicial concreta e qualitativa dos seus acadêmicos dispõe de duas políticas públicas de âmbito local e 

Federal, o Projeto NAP - Núcleo de Atividades Para Promoção da Cidadania e Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID ambas com finalidades semelhantes e processos distintos.  

O NAP é desenvolvido com alunos da Educação Básica de Montes Claros, porém realizado no Campus da 

UNIMONTES, já o PIBID contempla também alunos da rede de ensino básico, mas seus trabalhos são produzidos nas 

escolas visando assim à integração entre a universidade e as escolas de ensino regular. Diante do exposto, o objetivo 

principal do presente estudo é divulgar a importância do NAP e do PIBID como políticas públicas necessárias e eficazes 

para a formação inicial dos licenciandos da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES.  

A metodologia empregada para alcançar o objetivo proposto está pautada em revisão literária e pesquisa direta 

que de acordo com Peruzzo (2003, p. 02) “consiste na inserção do pesquisador no ambiente natural de ocorrência do 

fenômeno e de sua interação com a situação investigada”. A metodologia de pesquisa direta foi desenvolvida no âmbito 

dos trabalhos desenvolvidos e executados no Projeto NAP nas aulas de Geografia na turma do 1º ano e o Programa 

PIBID por meio do Subprojeto Alfabetização Cartográfica inserido na Escola Estadual Eloy Pereira, todos esses 

métodos foram primordiais para conceber o trabalho proposto. 

O NAP e o PIBID enquanto políticas públicas vêm desempenhando papéis de suma relevância para todos os 

envolvidos no processo de ensino aprendizagem, especialmente no que diz respeito à formação qualitativa dos futuros 

docentes. Todas as bagagens práticas advinda do desenvolvimento do Projeto e do Programa servem para corroborar 

previamente na construção da identidade docente. 
 

 

PROJETO NAP - NÚCLEO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA 

 

 

O Projeto NAP - Núcleo de Atividades Para Promoção da Cidadania é uma política pública voltada para o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas para o incentivo ao acesso ao nível superior. Foi criado no ano de 2006, que 

através de licenciandos da UNIMONTES dos cursos de Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras/Português, 

Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Matemática, Pedagogia e Sistemas de Informação vêm aprimorando e aperfeiçoando o 

processo de ensino aprendizagem de alunos da Educação Básica de Montes Claros. De acordo com Oliveira e Fonseca 

(2012, p. 01) o NAP, 

 

 
“Contribui para a transformação da realidade social e cultural, por meio da 

complementação educacional ao adolescente, em suas múltiplas relações com a sociedade 

na qual estão inseridos. Também é objetivo proporcionar aos acadêmicos dos cursos de 

licenciatura da Unimontes, oportunidades para colocarem em prática os conhecimentos 

adquiridos na universidade e desenvolverem as habilidades necessárias para o exercício de 

sua profissão”. 

 

 

O Projeto beneficia alunos do ensino médio e os discentes do ensino fundamental II, especificamente às turmas 

do 9º ano. As aulas são realizadas no Prédio III no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CCET da UNIMONTES. 

Os acadêmicos dos mais diversos cursos ministram aulas voltadas para as temáticas do processo seletivo de acesso ao 

ensino superior, bem como Programa de Avaliação Seriada para Acesso ao Ensino Superior – PAES. É importante 

ressaltar que todos os acadêmicos são voluntários e os planos de aulas são desenvolvidos por meio dos livros didáticos 



 
 

referentes à cada período, porém as atividades são norteadas por meio da supervisão de professores da própria 

universidades, ressalta ainda que os alunos contemplados são de baixa renda. Nessa perspectiva, o Projeto NAP é uma 

solução para o aperfeiçoamento da aprendizagem, configurando-se assim, como um pré-vestibular, onde os alunos 

adéquam-se o conhecimento adquirido nas escolas e no projeto e buscam desempenhar de forma eficiente para a 

possibilidade do acesso no ensino superior. 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSA DE INICIAÇÃO À DOCÊNCIA – PIBID 

 

 

 No contexto da pró-licenciatura e uma aprendizagem de qualidade surge na UNIMONTES no ano 2010 o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência-PIBID que vem até o presente momento ( 2015) trazendo 

novos rumos e trajetórias para a formação docente dos licenciandos inseridos e contemplados por este programa. O 

PIBID é um programa de fomento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior- CAPES, segundo 

BRASIL (2015), 

 

 

O PIBID é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de 

professores para a educação básica. O programa concede bolsas a alunos de licenciatura 

participantes de projetos de iniciação à docência desenvolvida por Instituições de Educação 

Superior (IES) em parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os 

projetos devem promover a inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde 

o início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas 

sob orientação de um docente da licenciatura e de um professor da escola. 

 

 Nessa perspectiva, o PIBI/UNIMONTES vem atuando de forma imprescindível para uma formação inicial e 

continuada dos acadêmicos de licenciatura, que intermediado pela teoria e a prática podem desenvolver projetos, 

oficinas, aulas expositivas dialogadas, mini cursos, trabalhos de campo, eventos, dentre outros sob a óptica de fortalecer 

a aprendizagem dos alunos da educação básica. Tancredi (2013, p. 15) 

 

 

É assim o PIBID um programa de grande envergadura, que toca em pontos cruciais da 

formação inicial de professores, dentre os quais destaco: o relacionamento muitas vezes 

difícil das instituições formadoras com as escolas em que os estágios e as práticas dos 

licenciandos precisam ocorrer; e o escasso e pouco inovador exercício da docência que lhes 

era possibilitado; a formação continuada associada à inicial, numa troca frutífera; o apoio a 

projetos inovadores construídos em parceria das escolas com as instituições formadoras. 

 

 

 

 No âmbito da UNIMONTES o PIBID vem ganhando destaque na área da licenciatura, os acadêmicos inseridos 

nesse Programa. Eles relatam a importância do mesmo para a sua formação inicial. Destaca-se ainda que os licenciando 

também divulgam suas produções através de artigos em participações em eventos, congressos, fóruns, dentre outros, 

sendo estes de nível local à internacional.  

 Portanto, o PIBID é uma política pública eficaz e leva a academia até o ensino básico, promove diálogos, 

aperfeiçoamento, interação, conhecimento, e acima de tudo, forma homens e mulheres comprometidos com a visão 

crítica, reflexiva e cidadã. Todo o comprometimento do PIBI/UNIMONTES resultou também na formação continuada 

dos seus ex - acadêmicos nas mais diversas Pós Graduações, Mestrados e também Doutorados, todos dentro da premissa 

de uma educação de qualidade.  

 

 

 

 

 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Projeto NAP - Núcleo de Atividades Para Promoção da Cidadania e Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID desenvolvem com excelência os seus papéis enquanto políticas públicas de formação 

docente. São primordiais também para a educação básica, pois o NAP funciona como um pré-vestibular e o PIBID 

busca favorecer o processo de ensino aprendizagem. 

Portanto, a UNIMONTES sendo umas das principais universidades no Norte de Minas Gerais exerce de forma 

primordial o seu papel na formação inicial e continuada dos seus licenciandos, bem como, auxiliando em novos rumos e 

trajetórias para a carreira docente.  
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