
Ata da 6ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada no dia 

11/09/2012, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos onze dias do mês de setembro 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: Fábio Lanza, Vanessa Tavares da Silva, Marta A. de 

Oliveira Balbino dos Reis, Silmara Sartoreto de Oliveira, Cecília Margarita G. Ocampo, 

Luzia Mitiko Saito Tomita, Angela Maria de Sousa Lima, Rosemeri P. Baltazar Machado, 

Angela Marta P. das D. Savioli, Ana Márcia F. Tucci de Carvalho, Regina Célia G. Pasquini, 

Gustavo Iachel, Simone A.A. Mantovani, Regina Maria Gregório, Maria Irene P. O. Souza, 

Otávio Góes de Andrade, Maria Luiza M. Abbud, Andréia M.C. Lugle, Márcia Elisa Teti 

Ramos. Ausências justificadas: Ana Cláudia Saladini, Carlos Alberto Albertuni, Orlando 

Mendes Fogaça Jr, Cândida Carvalho. Inicialmente o Prof. Fábio Lanza informou aos 

membros que o Prof. Albertuni não viria por estar na última reunião dos Colégios de 

Aplicação em Curitiba. A Profa. Regina Célia solicitou uma inversão de pauta: discutir o 

regulamento do FOPE por último. A solicitação foi aprovada e iniciaram-se os informes: a) 

A profa. Regina Célia informou que a Semana da Matemática ocorrerá de 24 a 28 de 

setembro e contará com a participação de ex-alunos do curso, em particular do Prof. Roger 

Miarka, que virá a convite do prodocência ministrar uma palestra. O folder será enviado por 

e-mail. b) A professora Angela Maria Lima informou algumas ações da Jornada FOPE, 

destacando o Fórum das licenciaturas. c) A professora Ângela Maria também comentou 

sobre as reuniões que a Profa. Adriana e o Prof. Albertuni têm participado a respeito dos 

Colégios de Aplicação e a elaboração de documentos para levar para a SETI. Destacou o 

envolvimento de pró-reitores e funcionários.  d) A professora Ana Márcia relatou ações da 

Jornada FOPE, destacando a pouca participação de estudantes e professores. Sugeriu 

rever a estruturação da Jornada com novas estratégias, inclusive contemplando 

professores das escolas e novo formato para o próximo ano. e) A professora Maria Irene 

informou que de 28 a 29 de agosto houve o fórum permanente em todas as universidades 

que apresentam em sua política a formação de professores indicando a necessidade de se 

rever os currículos das licenciaturas e que irá repassar para o FOPE os documentos. 

Encerrados os informes e após a aprovação da ata da reunião de dez de julho, passou-se 

aos assuntos da pauta. Comissão de estágio: A Profa. Andréia apresentou os três pontos 

que ficaram para serem discutidos na comissão de estágio: 1) Planejar os módulos da 

Jornada FOPE para 08 de novembro: foi aprovada a articulação entre as licenciaturas de 



manhã e a sugestão de dois momentos, um GT para discutir o estágio e uma mesa 

redonda. Os Gts aconteceriam a tarde e o evento aconteceria em três períodos. 2) A 

respeito do certificado do orientador de estágio: no certificado precisa aparecer a 

expressão formação continuada. Como a instrução da PROGRAD para esses certificados é 

geral, algumas servidoras de colégios que atendem o estágio solicitaram horas para todas 

as licenciaturas. Houve alguma discussão e sugeriu-se não deferir, mas segurar um pouco 

para que houvesse tempo de rever a instrução. Propôs-se rever a instrução para que isso 

não mais ocorra. Para a próxima reunião foi solicitado alguém que conheça o estágio na 

UEL. 3) Proposta de livro em relação às duas jornadas do FOPE para fevereiro de 2013. O 

primeiro capítulo seria sobre a concepção do estágio. Seria o primeiro capítulo seguido de 

15 artigos, um de cada licenciatura, mais o parfor. Apresentariam as discussões teórico-

práticas da concepção de estágio de cada curso. Houve aprovação da proposta. 

Regulamento: Iniciou-se a discussão, mas como nem todos haviam lido e feito destaques, 

ficou acordado para a próxima reunião a leitura antecipada e o envio das considerações 

com antecedência. Sendo o que tínhamos a reunião foi encerrada e eu, Angela Marta 

Pereira das Dores Savioli, redigi esta ata.  
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