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Nota do IFRS sobre o atraso no pagamento das bolsas do PIBID e do RP 

 

No dia 07 de outubro os integrantes dos programas PIBID (Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência) e RP (Residência Pedagógica) foram surpreendidos com uma nota 

de esclarecimento da Capes que informou que “os pagamentos relativos aos programas 

serão adiados para os próximos dias”, justificando que o pagamento estava condicionado à 

aprovação do Projeto de Lei 17/2021. Observa-se que os programas educacionais do governo 

federal, cujos editais estão vigentes desde o início de 2020, e a PLN 17/2021, que garante 

complementar verba para fins de pagamentos de bolsas atrasadas de setembro de 2021, foi 

aprovada apenas em 28 de outubro, e não garante o pagamento das demais bolsas.  

O IFRS vê com muita preocupação o atraso no pagamento das bolsas dos programas 

destinados à formação de professores. Esta interrupção nos pagamentos, além de um 

desrespeito às atividades realizadas em parceria com as escolas públicas, prejudica muitos 

estudantes que dependem desses recursos. Essa situação é um agravo direto ao 

desenvolvimento e à qualidade dos projetos que, no IFRS, envolve mais de 160 estudantes 

de licenciatura nas áreas de Ciências, Biologia, Letras, Matemática e Pedagogia e 35 

professores da educação básica do Rio Grande do Sul.  

O IFRS  considera urgente a reavaliação da previsão orçamentária  e o pagamento das bolsas 

dos meses de setembro e outubro de 2021.  Até o momento essas bolsas não foram pagas, 

enquanto estudantes e professores seguem desempenhando suas atividades e necessitam 

do pagamento a que fazem jus. Especialmente diante da grave situação econômica que o 

país atravessa, estas bolsas fazem a diferença entre a permanência e a evasão. 

Diante deste lamentável incidente, o IFRS está envidando todos esforços para mobilizar 

nacionalmente a reivindicação pelo pagamento imediato das bolsas atrasadas e a garantia 

do pagamento das demais até a finalização dos programas PIBID e RP em vigor, ao mesmo 

tempo que se solidariza com os estudantes e servidores afetados. 
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https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2296681

