
Ata da 15ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada 

no dia 29 de outubro de 2013, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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: Carlos 

Alberto Albertuni, Adriana R. Jesus, Ana Cláudia Saladini,  Ângela M. Sousa 

Lima, Michele Salles El Kadri, Fabiele Cristiane Dias Broieitti, Angela Marta P. 

D. Savioli, Margarida de Cássia Campos, Sônia R. Nogueira, Marilene Cesário, 

Silmara Sartoreto de Oliveira, Cândida de Carvalho Bittencourt, Ana Márcia F. 

Tucci de Carvalho. Profa. convidada: Luciana do Carmo Neves. Informes: A 

Profa. Ângela Maria lembrou que no dia 29 de novembro acontecerá a última 

etapa da III Jornada FOPE. A mesa de discussão contará com um 

representante do Núcleo Regional de Esnisno, um representante da Secretaria 

Municipal de Educação. A PROGRAD será representada pela Profa. Maria 

Helena Guariente e o FOPE será representado pela Profa. Ana Márcia F. T. de 

Carvalho, coordenadora da Comissão de Estágio. A respeito do livro de estágio 

do FOPE/PRODOCÊNCIA, a Comissão está aguardando a entrega dos últimos 

textos para que o livro possa ser publicado com a experiência de todas as 

licenciaturas.  A professora também apresentou o folder para a III Jornada 

FOPE 2014. A aula inaugural está prevista entre os das 17 e 20 de fevereiro, 

no período noturno. O tema escolhido foi A nova proposta do Ensino Médio e 

será apresentado pela professora Sandra Garcia. Pauta: 1) Aprovação das 

atas número 02, 03, 04, 05 e 06. 2) Convidada Profa. Luciana do Carmo Neves 

(Profa. do curso de Direito). Proposta de projeto interdisciplinar de Educação e 

Cidadania. Solicitou auxílio para as diferentes áreas para que possa implantar 

o trabalho. Como situação piloto propõe o Colégio de Aplicação e a escola 

Benedita Rezende. Sugestão FOPE: integrar o projeto ao PIBID, no formato de 

projeto integrado. 3) Esclarecimentos sobre punição do Colégio de Aplicação: a 

Profa. Adriana R: de Jesus, diretora do Colégio Aplicação, contextualizou o 

processo sofrido pelo colégio sob a alegação de barulho. Relatou que foi 

realizada uma adaptação de atividades e, mesmo assim, o colégio foi 

condenado civil e criminalmente.  O Colégio entrou com recurso e encontra-se 

impedido de fazer qualquer atividade que produza barulho. O Colégio está 



aguardando as decisões da justiça e sente-se refém de toda a situação. A 

SEED foi consultada, mas a situação é bastante complicada, pois efetivamente 

não é possível interferir no processo. Por enquanto, é necessário aguardar o 

resultado do recurso e, conforme o resultado, poderá manifestar-se. 4) A Profa. 

Valdirene explicou sobre a possibilidade de um futuro convênio com 

Universidade de Córdoba. Recebemos a professora Verônica que integra o 

Colégio de Aplicação da referida universidade e tivemos uma reunião com a 

vice-reitora. A sugestão foi elaborar um convênio que abra espaço para o 

Colégio de Aplicação e todas as licenciaturas da UEL. A ideia seria enviar uma 

proposta específica do FOPE para o convênio. Se não tivermos ainda o 

processo de mobilidade garantido, podemos começar pelo LIFE, com as vídeo 

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

Saladini, redigi esta ata.  
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