
Ata da 10ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada no dia 

12 de março de 2013, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, reuniu-se o Fórum 

Permanente das Licenciaturas para tratar dos assuntos constantes da pauta de 

convocação. Estiveram presentes os seguintes membros: Marilene Cesário, Ana 

Márcia F. T. Carvalho, Carlos Alberto Albertuni, Viviane Ap. Bagio Furtoso, 

Márcia Elisa T. Ramos, Rosana Franzen Leite, Fabíola Cristiane Dias Broietti, 

Simone Alves de Assis, Michele Salles El Kadri, Diene E. de M. B. Oliveira, 

Silmara Sartoreto de Oliveira, Cecília Margarita Guerrero Ocampo, Luzia Mitiko 

Saito Tomita, Neuza Teramon, Cândida de Carvalho Bitencourt, Ronaldo 

Alexandre de Oliveira, Ana Cláudia Saladini, Margarida Cássia Campos, Maria 

Luiza M. Abbud, Adriana R. de Jesus, Adilson dos Santos, Cláudia Lopes do N. 

Saito, Regina M. Gregório, Vanessa Tavares da Silva , Andreia M. C. Lugle, 

Fábio Lanza, Jaqueline Ferreira – NRE/SEED, Dircel Aparecida Kauler . 

Ausências Justificadas: Avacir Andrelo, Orlando Mendes Fogaça Jr, Angela 

Maria S. Lima e Angela Marta P. das D. Savioli. Informes: a) A profa. Maria 

Luiza a respeito dos encontros promovidos pelo GEPE com a professora Léa, 

falou que o trabalho avançou em relação a organização dos cursos, muito 

interessante o contato com outros coordenadores de outros cursos, início da 

discussão dos programas dos cursos e destacou a importância de todos os 

cursos estarem presentes nessas discussões. Avisou que no dia 21 de março 

será a aula inaugural da pedagogia. b) Profa Margarida: edital para a área de 

Ciências Humanas. Possibilidade de seis escolas dos distritos participarem. 

Oferta de oficinas nessas escolas e Semanas das Humanidades. Aguardando 

resultado. É a primeira vez que a área de humanas entra nesse edital. c) profa. 

Ana Cláudia fez o relato a respeito do acompanhamento que fez com os alunos 

participantes do Programa Licenciatura Internacional, na Universidade de 

Coimbra (Portugal). Apresentou a principal preocupação que é o pequeno 

número de disciplinas relacionadas à licenciatura que os alunos cursam e 

destacou o quanto o programa é importante quanto na formação humana de 

nossos alunos. Informou também que em breve o edital para o ano de 2013 

será divulgado. d) prof. Albertuni informou que a pró reitoria  acadêmica 

encaminhará ao FOPE a minuta do estágio probatório. O documento propõe 

que o professor ingressante no quadro de carreira da UEL deverá participar, 

durante o estágio probatório, de iniciativas de formação continuada. Proposta: 

presidente e vice presidente do FOPE levarem uma proposta a respeito da 

formação continuada. e) profa. Simone informou que deixará o quadro de 

docentes da UEL, pois prestou concurso em São Paulo na área de química e 

assumirá o cargo. f) profa. Michelle (língua estrangeira) informou que estará no 

FOPE e na Comissão de Estágio, em substituição à  profa. Marta. g) profa. 

Maria Luiza informou que a Semana da Educação acontecerá nos dias 08, 09 e 

10 de maio, juntamente com o V Seminário de Pesquisa. As informações estão 



na página do evento, no site da UEL. Pauta: Ficou decidido que a aula 

inaugural das licenciaturas será no dia 22 de março e o tema definido foi 

“Juventudes e Políticas Públicas”. LIFE: Diene explicou que a UEL foi 

contemplada no edital e que recebeu recursos para a aquisição de 30 laptops, 

10 tablets, ar condicionado, lousa digital. Porém, o edital exige uma sala 

específica para que esses materiais fiquem. Por enquanto, está alocada no 

Colégio Aplicação no centro. Atualmente está sendo feita a rede para conexão 

dos computadores. Ressaltou a importância dos professores que estão em 

outros projetos, articularem-se para desenvolverem atividades conjuntas. 

COMISSÃO DE ESTÁGIO: Ana Márcia explicou as ações encaminhadas a 

partir das duas reuniões, dias 27/02 e 07/03. A comissão retomou a instrução 

003/2008, discutiu e propôs alterações (instrução para estágio curricular 

obrigatório) que serão retomadas na próxima reunião do FOPE. Nas reuniões 

com os diretores de escolas municipais e estaduais, solicitou-se um 

questionário para verificar a relação dos coordenadores de estágio (UEL) com 

as escolas. A comissão de estágio já organizou este documento. Foi solicitado 

também um questionário para as escolas. Este ainda não ficou pronto. Sobre a 

III Jornada do FOPE / PRODOCÊNCIA, na edição anterior constatou-se um 

esvaziamento do evento. Encaminhamentos que foram decididos: a PROGRAD 

convoca os coordenadores de estágio e colegiados. Além disso foi protocolado 

no Núcleo Regional de Ensino e na Secretaria Municipal de Ensino o convite 

para que as escolas possam participar do evento. Foi solicitada a liberação de 

um representante por escola. Na reunião com os diretores, também havia sido 

solicitada uma carta de apresentação, formalizada para a UEL. Este 

documento foi providenciado. A final foi apresentado o questionário para os 

coordenadores de estágio dos cursos de licenciatura, com o objetivo de 

levantar os dados necessários para conhecermos melhor a realidade do 

estágio nas escolas e em nossos cursos. Foram sugeridas pequenas 

alterações nesse documento e a discussão final será feita na próxima reunião 

do FOPE. Ficou decidido também que o presidente do FOPE solicitará à 

PROGRAD a confecção de portaria nomeando os professores Fabiele Cristiane 

Dias Broietti, Márcia Elisa Tete Ramos, Dircel Aparecida Kauler, Ronaldo 

Alexandre de Oliveira, Angela Maria de Sousa Lima como membros do FOPE. 

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

esta ata.  
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