
Ata da 14ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada 

no dia 15/08/2013, às 14hs, na sala Ana Ito (PROGRAD). 

 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano 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: Cecília M. Guerreiro 

Ocampo, Silmara Sartoreto de Oliveira, Neuza Teramon, Andreza Schiavoni, 

Maria Teresa Orticeli, Eliana Silicz Bueno, Cândida de C. Bittencourt, Marilene 

Cesário, Maria Luiza M. Abbud, Sônia R. Nogueira, Carlos Alberto Albertuni. 

Ausências Justificadas: Ana Cláudia Saladini, Olando Mendes Fogaça Jr, Luzia 

Mitiko Saito Tomita, Angela Maria S. Lima, Adriana Regina de Jesus, Maria 

Irene P. O. Souza e Andréia M. C. Lugle. Informes: a) A profa. Maria Luiza 

solicitou à PROGRAD antecipação do fim dos mandatos dos coordenadores de 

colegiado para dezembro/2013. Foi pedido para ser pautado na Câmara para 

iniciar a discussão. b) A profa. Malila informou que seria realizada a Semana 

Pedagógica do curso de Educação Física nos dias 11 e 12 de Setembro, 18 e 

19 de Setembro.c) A profa. Vanessa Tavares informou que acontecerá no dia 

29 de agosto o Seminário de Artes com participação de pessoas de todo Brasil. 

d) A profa. Silmara destacou a  aprovação do novo PRODOCÊNCIA e a 

prorrogação do PRODOCÊNCIA 2012. e) A profa. Maria Tereza trouxe dois 

informes do Núcleo Regional de Ensino: no dia 28 de agosto será realizada a III 

Olimpíada Filosófica com participação dos alunos do PIBID e EM; comentou as 

discussões sobre o Programa “Ensino Médio inovador” que serão 

estabelecidas em reunião com diretores e pedagogos das escolas em Curitiba, 

no final de Agosto. Pauta: Houve a solicitação de inclusão de assunto na 

pauta. Foi aprovado. 1) A doutoranda do Alcione Campos solicita para 

participar das reuniões do FOPE para subsidiar a pesquisa “Crise nas 

Licenciaturas”. Trata-se de uma pesquisa etnográfica e a estudante gravará as 

reuniões. O FOPE autorizou a participação da mesma. 2)  Impacto da carga 

horária do contrato dos professores de Libras para o Departamento 

Educação/Psicologia da Educação. Professora Célia Regina Vitalino explicou 

que os professores de Libras estão alocados no Departamento 

Educação/Psicologia da Educação, mas a carga horária tem influenciado novas 

contratações. Solicita ao FOPE apoio para deixar de contar a carga horária dos 



docentes da disciplina de Libras no IRC no Departamento de Educação. 

Posição do FOPE:  vai dar apoio a esta solicitação e pediu apoio à Câmara de 

Graduação/PROGRAD, pautando esse assunto na próxima reunião de 

Câmara. Será verificado junto ao  Departamento de Letras Vernáculas,  sobre 

seu posicionamento acerca desse assunto, visto que há um professor de 

LIBRAS nesse departamento também. 3) Quanto aos esclarecimentos sobre a 

punição do Colégio Aplicação, este assunto foi retirado de pauta, pois a profa. 

Adriana de Jesus não pode estar presente nessa reunião, tendo justificado a 

sua ausência. 4) A professora Maria Luiza expôs a preocupação de alguns 

professores que participam do curso de gestão curricular organizada pelo 

GEPE Pró-saúde e PROGRAD, sobre a diversidade de referenciais teóricos 

adotados, presente nos vários materiais utilizados, pois isto pode vir a 

atrapalhar o bom andamento/finalidades do curso. Por outro lado, este curso foi 

avaliado positivamente pelos coordenadores de colegiado participantes, pois 

tem levado a reflexão  a respeito dos Projetos Políticos dos cursos. 5) Eleição 

de novo membro para a comissão coordenadora do FOPE em substituição a 

professora Simone Martorano (curso de Química). Foi eleita a professora 

Marilene Cesário. 6) A respeito da tentativa de padronizar o uso da plataforma 

net forma para as tarefas do curso de Gestão Curricular, ficou decidido que 

essa estratégia será adotada pelos cursos que assim o desejarem. Sendo o 

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

esta ata.  
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