
Ata da 3ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada no dia 

10/07/2012, às 14hs, na sala Ana Ito - PROGRAD. 

 

Aos dez dias do mês de julho do ano dois mil e doze, reuniu-se o Fórum Permanente das 

Licenciaturas para tratar dos assuntos constantes da pauta de convocação. Estiveram 

presentes os seguintes membros: Carlos Alberto Albertuni, , Marta A. de Oliveira Balbino 

dos Reis, Marilene Cesário, Adriana Regina de Jesus, Geraldo Terceiro Correa, Silmara 

Sartoreto, Cecília Margarita G. Ocampo, Luzia Mitiko S. Tomita, Ângela Maria de Sousa 

Lima, Rosemeri P. Baltazar Machado, Angela Marta P. das D. Savioli, Helena Loureiro, 

Regina Célia G. Pasquini, Valdirene Z. Veloso, Viviane Ap. Bagio Frutoso, Jaqueline 

Ferreira, Margarida de C. Campos, Gustavo Iachel, Orlando Mendes Fogaça Jr, Simone 

A. A. Mantovani, Rosana Franzen Leite, Américo Grisotto. Ausências justificadas: Ana 

Cláudia Saladini, Andreia Maria Caminami Lugle, Maria Luiza M. Abbud, Márcia Elisa T. 

Ramos. Inicialmente todos os membros apresentaram-se diante do grupo e 

posteriormente passou-se aos informes. a) o professor Albertuni informou que a 

discussão a respeito do PARFOR com a profa. Maria Helena (PROGRAD) ficou agendada 

para a reunião de agosto. b) A profa. Ana Márcia divulgou a II Jornada PIBID Matemática 

que ocorrerá nos dias 03 e 04 de agosto. c) A profa. Silmara Sartoreto divulgou o 

encontro em comemoração aos 40 anos do curso de Biologia da UEL, de 01 a 04 de 

agosto. d) A profa. Simone Mantovani divulgou a XXVIII Semana da Química e Jornada 

de Pós-Graduação, de 27 a 31 de agosto. e) A profa. Ângela Maria divulgou as três 

etapas do PRODOCÊNCIA que ocorrerão em agosto. f) O prof. Albertuni divulgou as 

atividades da II Jornada FOPE que ocorrerão em agosto: 17/08 – Estágio como eixo 

articulador da licenciatura. Informou também sobre a ampliação das bolsas PIBID.  g) O 

prof. Américo informou sobre o evento Ética e Ensino de Filosofia, de 06 a 10 de agosto. 

h) A profa. Adriana mencionou o grupo de trabalho para discutir a respeito do Colégio de 

Aplicação. i) O prof. Albertuni informou também sobre a ampliação das bolsas PIBID. j) A 

profa Dirce (Educação) convidou os presentes para a Jornada Didática do curso de 

especialização em Ensino Superior, com o prof. Libâneo, de 18 a 20 de setembro e 

solicitou apoio do FOPE para o evento. Encerrados os informes e após a aprovação das 

atas da segunda e terceira reuniões, passou-se aos assuntos da pauta. Concepção de 

estágio: houve discussão a respeito do documento sobre a concepção do estágio e 

deliberou-se que a Comissão de Estágio seria retomada e que essa comissão, a partir 

das concepções, elaboraria as diretrizes do estágio. Além disso, as discussões seriam 

realizadas durante a Jornada FOPE que, nesse segundo semestre, tratará do estágio. 



Assim, por sugestão da profa. Ângela Maria, ficou acertado que em 08 de novembro, 

durante a Jornada, será realizado o fechamento das diretrizes do estágio. A comissão 

ficou com a seguinte composição: Adriana (Pedagogia), Ângela (PRODOCÊNCIA), Ana 

Márcia (Matemática), Marilene (Educação Física), Marta (Ciências Sociais), Silmara 

(Biologia) e Margarida (Geografia). A comissão deverá ser reunir e, já para a reunião do 

FOPE de agosto, apresentar alguns resultados. Além disso, ficou decidido que em agosto 

fará parte da pauta da reunião do FOPE a questão mencionada pela profa. Viviane sobre 

atividades de projetos serem consideradas como estágio, com a sugestão (dada pela 

profa. Maria Helena, diretora de Ação Pedagógica) da presença do Gino por conta da 

legislação. Instrução de serviço 2328/2008: Após alguma discussão, ficou decidido que 

o FOPE elaborará uma proposta para ser apresentada à SEED sugerindo alterações na 

instrução de serviço 2328/2008, mencionando a importância do supervisor de estágio e 

que essa experiência contribui para o professor da rede de ensino. Essa proposta deverá 

ser elaborada pela Comissão de Estágio e seria discutida na Jornada FOPE em 17 de 

agosto e em 08 de novembro. Regulamento FOPE: iniciou-se a discussão do Regimento 

FOPE com sugestão de alteração do Art. 3º, inciso IV, acrescentar ensino, e inciso V, 

acrescentar “municipais”. Como nem todos os membros haviam recebido o regulamento 

por e-mail, ficou decidido reencaminhar o documento e colocar como primeiro item de 

pauta de agosto. Sendo o que tínhamos, a reunião foi encerrada e eu, Angela Marta 

Pereira das Dores Savioli, redigi esta ata.  
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