
Ata da 9ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada no dia 11 de dezembro 

de 2012, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de 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: Adriana Regina de Jesus, Carlos Alberto Albertuni, Ana 

Márcia F. T Carvalho, Marilene Cesário, Maria Luiza Abbud, Orlando Mendes Fogaça Junior, 

Andreia M. C. Lugle, Luiza M. S. Tomita, Margarida Cássia Campos, Maria Irene P. O. Souza, 

Regina Célia G. Pasquini, Cecília M. G. Ocampo, Ana Odete Silveira, Rosana Franzen Leite, 

Helena E. M. N. Loureiro. Ausências justificadas: Ana Cláudia Saladini. Informes: a) Profa. 

Adriana relatou a discussão que foi feita no Colégio aplicação a respeito das mudanças da 

Matriz Curricular (Artes, Inglês, Sociologia, Filosofia, Educação Física) e concluiu afirmando 

que não adianta aumentar carga horária, é preciso pensar na qualidade do ensino e da 

aprendizagem que deve ser efetivada pela escola. Propôs que o documento elaborado nessa 

discussão seja encaminhado par ao prof. Albertuni que repassará ao FOPE para posterior 

posicionamento. As professoras Ana Márcia e Marilene destacaram a importância de discutir 

mais aprofundadamente a questão de matriz curricular das licenciaturas e as implicações para 

a formação de professores.Albertuni enviará o documento ao FOPE para que elabore também 

um documento. b) Profa. Maria Irene informou a respeito da realização do Fórum Paranaense 

de Formação de Educadores e colocou-se a disposição para encaminhar o documento do 

FOPE/Colégio Aplicação ao evento, solicitando espaço para leitura do mesmo. c) Ângela Maria 

informou sobre o lançamento do livro do PRODOCÊNCIA/FOPE. d) Profa. Maria Luiza: relatou 

sobre a discussão que o curso de Pedagogia fez a respeito da implantação do NDE. Ficou 

decidido que a professora enviará o material que organizaram aos membros do FOPE para que 

possam acompanhar as discussões e preocupações. Pauta: A professora Graça tratou do 

FORUNDIR (Fórum Nacional de Diretores de Faculdades de Educação). Representantes de 

todos os estados brasileiros estabelecem uma constante crítica sobre a formação de 

professores em cursos de pedagogia e licenciaturas. Esforço para que os órgãos superiores 

não interfiram de forma irreversível na formação de professores. Atua fiscalizando e 

observando e observando os apontamentos que o governo faz para a formação de 

professores. O Fórum tem o apoio de entidades representativas dos professores da ANPED, 

ANPOF, CNPE, CEDES, ENDIPES  e ANPAE. No último encontro (21 e 22/09/12) discutiram a 

revisão e a reafirmação sobre a política de formação de professores defendidas pelo governo 

para as universidades estaduais e federais, mais especificamente a respeito dos professores 

que tiveram  a sua formação a distância, pois trata-se de uma formação inadequada. Sobre a 

formação continuada, as universidades paranaenses estão ofertando: PARFOR, PIBID, 

PROLICEN, PROMAT. O PIBID teve uma avaliação positiva, pois tem oportunidade de sair da 

universidade, ir à escola e retornar à universidade. Todos os programas apontam a 

necessidade das universidades repensarem a formação continuada de forma crítica, tendo em 

vista a precariedade do trabalho do professor formador. Isso é uma constatação feita por todas 

as universidades. Destacou a preocupação com esse processo e suas implicações para a 

universidade em um futuro bem próximo. O FORUNDIR elaborou uma carta, destacando a 

necessidade de refletir sobre o que o governo tem apresentado como proposta para a 

formação de professores e indicaram que a Educação a Distância seja implantada apenas em 

cursos de pós graduação e e não nos cursos de formação inicial dos professores. Em breve 

haverá uma reunião com as universidades da região Sul para que as universidades possam 

mostrar como tem se envolvido com essas discussões. Para os encaminhamentos solicitaram 

um representante do FOPE para participar das discussões. A profa. Andreia Lugle tratou do 

encerramento da II Jornada do FOPE e apresentou um esboço da organização da III Jornada 



(articulação entre FOPE/PRODOCÊNCIA). Retomou os objetivos da Comissão de estágio: 

articular e fortalecer a coordenação de estágio e colegiados para a jornada; sugeriu que fosse 

enviada para as escolas uma carta de agradecimento e outra de solicitação de estágio para os 

coordenadores de estágio da UEL e sugeriu também que em fevereiro de 2013 seja feito um 

mapeamento dos estágios realizados em 2012. Para a primeira etapa da III Jornada 

FOPE/PRODOCÊNCIA foi sugerido o nome da professora Maria do Socorro. Decidiu-se 

também que a comissão de estágio será coordenada no ano de 2013 pela profa. Ana Márcia T. 

Carvalho.Sendo o que tínhamos, a reunião foi encerrada e eu Ana Cláudia Saladini 

redigi esta ata.  
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