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Introdução 
Os Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFETs) foram criados pela Lei 11.892 de 
29/12/2008 sendo atribuído sua atuação com o 
percentual de pelo menos 50% de vagas destinadas 
a educação profissional técnica de ensino médio e 
de 20% exclusivamente para a formação de 
professores em diferentes campos do conhecimen-
to. Este processo é desafiador e deve ser acompa-
nhado de uma avaliação permanente, conduzida 
com o uso de indicadores específicos. Um indicador 
é um recurso metodológico, empiricamente referido, 
que informa algo sobre um aspecto da realidade ou 
sobre mudanças que estão se processando na 
mesma, e nesse sentido deve ser usado na formula-
ção de políticas públicas, no diagnóstico e definição 
do problema; no monitoramento, execução e corre-
ção de desvios e para os processos políticos e insti-
tucionais de tomada de decisão1. 
O desenvolvimento de indicadores destinados à 
avaliação da formação inicial de professores é uma 
demanda permanente. Verifica-se que a quantidade 
de dados levantada pelo sistema e-mec é muito 
ampla, mas o número de indicadores ainda é 
restrito. Neste trabalho tomamos como princípio o 
caráter inovador e arrojado do Programa Institucio-
nal de Iniciação à Docência (PIBID), implantado 
como política de estado pelo Decreto 7219 de 
24/06/2010 e executado pela CAPES com a 
finalidade de fomentar a iniciação à docência e a 
valorização da formação inicial docente em nível 
superior. Apresentamos aqui os primeiros resulta-
dos de uma investigação específica voltada para o 
desenvolvimento de indicadores destinados à ava-
liação da formação inicial docente em química no 
âmbito dos institutos federais e demais instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Cientí-
fica e Tecnológica que estabelece como contrapon-
to um diálogo com a longa experiência nesse domí-
nio apresentada pelas universidades. Nosso inte-
resse de pesquisa volta-se, neste momento inicial, 
para o entendimento de como os recursos destina-
dos ao PIBID podem ser correlacionados aos resul-
tados alcançados pelas IES no que tange a 

formação inicial de professores de química, com 
foco para a região sudeste. 

Resultados e Discussão 
Os dados e informações relativas ao presente 
trabalho foram retirados: (1) das sinopses 
estatísticas do INEP, base 2011; (2) das páginas da 
internet dos institutos federais; (3) dos relatórios 
PIBID dos institutos federais. 
A seguir verificamos um quadro com os resultados 
do indicador qualificado como abrangência do 
programa PIBID no IF (APIF) (quadro 1). 
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(1) 9 7 7 6 7 6 6 8 15 2 1 

(2) 2 2 1 1 0 1 2 2 3 0 0 

(3) 238 189 176 92 100 188 165 0 373 76 0 

(4) 26 27 25 15 14 31 28 0 25 38 0 
Quadro 1. Legenda: (1) Oferta geral de cursos de licenciatura; (2) Oferta 
de cursos de Licenciatura em química; (3) PIBID: incluído todos os níveis 
de bolsa; (4) Abrangência do programa PIBID nos IFs (APIF) = (3)/(1). 

O indicador APIF permite distinguir quatro faixas de 
abrangência do programa PIBID na região sudeste 
(frequência): (i) entre 14-15 (2); (ii) entre 25-27 (5); 
(iii) entre 31-38 (2); (iv) abrangência nula (2). 

Conclusões 
Na fatia do sudeste percebemos que os IFETs 
atendem à missão institucional pela oferta de cursos 
de licenciatura, dos quais destacamos a licenciatura 
em química presente em sete das onze instituições 
avaliadas. Todavia devemos refinar o estudo dos 
indicadores para evitar distorções2 como a do 
CEFET-RJ que possui AFIP de alta abrangência 
porém oferece um único curso em duas unidades. 
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