
Ata da 12ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada 

no dia 14 de maio de 2013, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos catorze dias do mês de maio 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: Vanessa Tavares da 

Silva, Adriana Regina de Jesus, Marilene Cesário, Maria Luisa M. Abbud, Fábio 

Lanza, Cecília M. Guerreiro Ocampo, Regina Gregório, Michelle Salles El 

Kadre, Carlos Alberto Abertuni, Silmara Sartoreto de Oliveira, Margarida de 

Cássia Campos,  Rosana F. Leite, Cláudia Lopes do N. Saito, Adilson dos 

Santos, Márcia Elisa T. Ramos, Viviane Ap. Bagio Furtoso e os docentes do 

Departamento de Educação e Letras VErnáculas, Josiane, André, Cleusa e 

Silvana, responsa´veis pela disciplina de Libras.Antes de iniciarmos a reunião, 

foi feita a apresentação dos membros presentes. Informes: a) A Profa. Angela 

Maria solicitou para quem ainda não pagou os R$5,00 do evento da Jornada 

Fope que o faça para que os mesmos possam ser organizados. b) Na UEL 

foram aprovados quatro projetos Novos Talentos. c) A Profa. Maria Luisa 

ratificou a importância da participação dos membros desse fórum no evento 

sobre Autonomia Universitária (hoje – 14/05 às 19h30). Lembrou que 

precisamos resgatar também a autonomia pedagógica, como no caso do 

Núcleo Docente Estruturante. d) A Profa. Adriana (Colégio de Aplicação) 

informou que a Jornada de Humanidades será voltada para o tema 

Afrodescendência. Agradeceu especial participação dos subprojetos PIBIDs e 

destacou a importância dessa parceria. e) O Prof. Fábio Lanza informou sobre 

a Semana de Ciências Sociais e chamou a atenção para o Minicurso: Diálogos 

sobre estudantes indígenas e o Ensino Superior, dia 24/05, das 14h às 17h, 

sala 103, com Prof. Tonico Benites UFGD, do Museu Nacional do RJ. 

Inscrições do minicurso via e-mail: colsociais@uel.br . A Profa. Malila sugeriu 

enviar e-mail para os coordenadores de colegiados para que todos tenham 

oportunidade de acompanhar. Relatou ainda que o Programa de Apoio à 

Permanência – PROPE/UEL não foi encaminhado para as insâncias superiores 

por falta financiamento. O grupo coordenador teve uma reunião com a Profa. 

Berenice e ela comprometeu-se a dialogar com os Pró-Reitores no sentido de 

viabilizar o início do projeto com bolsistas dos professores envolvidos. O Prof. 
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Fábio salientou que deveremos aprovar o PROPE na Câmara de Graduação 

no dia 21/05. A Profa. Margarida ressaltou que a Profa. Berenice ficou bastante 

entusiasmada com o projeto, principalmente porque divulga a UEL e seus 

cursos, bem como uma iniciativa pioneira no estado do Paraná. f) A Profa. 

Jaqueline: agradeceu o espaço para o Núcleo Regional de Ensino no FOPE. 

Levantou uma demanda de formação de professores para 6º e 7º anos. 

Solicitou que a UEL oferte Projetos de Extensão que possam contribuir para 

atender essa demanda. Pauta: 1. Inserção de Libras nas licenciaturas: o Prof. 

Albertuni resgatou o histórico de inserção dessa disciplina na UEL para 

contextualização sobre o assunto e, posterirmene, perguntou aos professores 

de LIBRAS presentes na reunião a respeito de como estão percebendo o 

desenvolvimento da disciplina e as principais dificuldades. Algumas questões 

ainda foram levantadas relacionadas a oferta para um maior número de cursos 

da UEL e a lotação dos professores (Educação e Letras Vernáculas). Foi 

lembrada a necessidade de alterar a carga horária dessa disciplina de 30 para 

60 horas e a importância de os professores não ficarem só com essa disciplina, 

mas se envolverem em projetos interdisciplionares. Posicionamento dos 

professores de Libras: A Profa. Josiane acha que por ser uma língua e 

necessitar de pesquisas na área de estudos linguísticos, Libras deveria ficar 

dentro do departamento de Letras Vernáculas. A Profa.  Cleusa considera que 

o enfoque é educacional, pensando nos alunos surdos. Para os cursos que não 

têm disciplinas sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais a 

disciplina de Libras é a única oportunidade de contato com esse assunto e por 

isso, mais uma vez, a importância de ter um enfoque mais educacional do que 

meramente linguístico. O Prof. André – por ser novo não gostaria de dizer onde 

deveria ficar.  Para a Profa. Silvana, embora estejam alocados em 

departamentos separados, a professora acha que o importante é manter o 

contato e trabalhar conjuntamente como nos grupos de estudo, por exemplo. 

Ao final do debate, as principais estratégias elaboradas foram: mapear o que 

tem que ser feito (inclusão da disciplna e alteração de carga horária; verificar 

cursos que estão em fase de reformulação curricular para discutir a inclusão de 

Libras e também de educação para inclusão. 2.Novo Edital do 

PRODOCÊNCIA: nomes sugeridos para coordenação (Angela Palma e 

Silmara). As professoras Angela Palma, Angela Maria e Silmara reuniram-se no 



dia 13/05. Elas estão sem formulário e  estão se pautando no formulário do ano 

passado. O prazo é dia  10/06/2013. Novos integrantes podem ser incluídos até 

24/05 e deverão enviar enviar dados para  angpalma@uel.br. 3.Calendário de 

reuniões do FOPE: 11/06, 09/07, 13/08, 10/09, 08/10, 12/11. 4. CONAE 

(Conselho Nacional de Educação) Haverá um evento regional e a UEL foi 

convidada para participar da organização. Em princípio, foi indicado o 

presidente do FOPE. Sete eixos servirão de base para toda a conferência 

regional. Consultar professores e alunos para ajudar na organização do evento 

(AAC). 5. NDE – novamente discutiu-se qual a função desse núcelo, uma vez 

que as atribuições do NDE já estão contidas nas funções do colegiado. Sendo 

o que tínhamos a reunião foi encerrada e eu, Angela Marta P. D. Savioli, redigi 

esta ata.  
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