
Ata da 5ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada no dia 

14/08/2012, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos catorze dias do mês de agosto 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 Fábio Lanza, Ana Cláudia 

Saladini, Marilene Cesário, Valdirene Zorzo Veloso, Adriana Regina de Jesus, Orlando 

Mendes Fogaça Junior, Vanessa Tavares da Silva, Angela Marta Pereira das Dores Savioli, 

Maria Irene Pellegrino de Oliveira, Marta A. de Oliveira Balbino dos Reis, Andreia Maria 

Caminami Lugle, Maria Luiza M. Abbud, Silmara Sartoreto, Cecília Margarita G. Ocampo, 

Luzia Saito M. Tomita,  Cândida A. de Carvalho Bittencourt, Ângela Marta P. das D. Savioli, 

Rosana Franzen Leite, Regina Célia G. Pasquini, Margarida Cássia Campos, Ana Márcia F. 

T. Carvalho, Andreza Shiavoni, Viviane Ap. B. Furtoso. Ausências justificadas: Simone 

Alves de M. Mastorano. Inicialmente o Prof. Albertuni procedeu alguns informes. Justificou 

a ausência da professora Ângela Maria Sousa Lima e lembrou os professores que fazem 

parte do PRODOCÊNCIA que encaminhem os dados solicitados por e-mail pela professora 

coordenadora para a elaboração do relatório. Posteriormente retomou a ideia da UEL 

(PROGRAD/FOPE/coordenação de cursos) elaborar um projeto multidisciplinar para o PET 

(Programa de Educação Tutorial) e esclareceu que atualmente não temos condições de 

construir esse projeto. A respeito do LIFE (Laboratório Interdisciplinar de Formação de 

Educadores), destacou que o edital da CAPES está aberto até o dia 02 de novembro e, 

aqui na UEL, foi escolhido o Colégio de Aplicação (campus) com envolvimento de todas as 

licenciaturas. Informou sobre o cancelamento da atividade do dia 17 de agosto (II Jornada 

FOPE), pois as palestrantes que foram procuradas não tinham condições de atender a 

nossa agenda. A respeito da discussão feita no dia 07 de agosto sobre o Colégio de 

Aplicação com vários seguimentos da UEL, decidiu-se que as contratações serão feitas no 

quadro técnico de nível superior com algumas adequações no perfil. Em outra reunião 

realizada no dia 13 de agosto com a presença da SETI, PROPLAN, PROGRAD decidiu-se 

que esta não seria a melhor forma de contratação. Em um prazo mais longo a UEL deverá 

abrir concurso para contratar professores para a Educação Básica. Ficou decidido que uma 

nova proposta deverá ser elaborada. A professora Marilene Cesário informou que o 

relatório da gestão 2010-2012 foi entregue. A professora Valdirene Zorzo divulgou a 

realização de eventos no CCH. A professora Vanessa T. da Silva divulgou Seminário de 

Artes (micropolíticas). Foi compartilhado também o Seminário de Matemática 



(etnomatemática). A Jornada de Didática será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro, 

com palestra de abertura do professor José Carlos Libâneo. Após os informes, passou-se a 

discutir os pontos da pauta. A professora Maria Irene Pellegrino de Oliveira, coordenadora 

do PARFOR, apresentou o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica, indicou seus objetivos e as características do trabalho que vem sendo feito na UEL. 

Ao final, esclareceu dúvidas de alguns professores. Sobre o estágio, a Comissão de 

estágio enviou correspondência à SEED solicitando que o estágio seja considerado como 

um dos elementos para a ascensão do professor em seu quadro de carreira. Tendo em 

vista que a universidade não tem autonomia para isso, fez um ofício ao núcleo Regional de 

Ensino informando sobre a necessidade de se posicionarem frente à SEED. Foram 

solicitados esclarecimentos sobre o papel da supervisão de estágio. A UEL enviou a 

instrução de serviço PROGRAD 03/2008 que não contempla a exigência da SEED. A 

sugestão é que o texto da instrução seja modificado para atender a necessidade para a 

ascensão do professor. A professora Marta Reis destacou que na última reunião do FOPE 

os conselheiros haviam discutido sobre os projetos de ensino, pesquisa e extensão serem 

considerados como atividades de estágio também. A Comissão de Estágio esclareceu que 

isso não é viável, pois caracterizaria duplicidade de carga horária, podendo inclusive 

desqualificar o estágio. Encerradas as discussões, decidiu-se pela pauta da próxima 

reunião: regulamento, concepção de estágio e continuidade das discussões trazidas pela 

Comissão de Estágio. Sendo o que tínhamos, a reunião foi encerrada e eu Ana Cláudia 

Saladini redigi esta ata.  
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