
Ata da 16ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada no 

dia 11 de fevereiro de 2014, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, reuniu-se o Fórum 

Permanente das Licenciaturas para tratar dos assuntos constantes da pauta de 

convocação. Estiveram presentes os seguintes membros: Carlos Alberto Albertuni, 

Ana Cláudia Saladini, Marilene Cesário, Claudia L. N. Saito, Margarida de C. 

Campos, Silmara S. de Oliveira, Ângela Maria S. Lima, Ana Luiza Bernardi, Dircel 

Ap. Karler, Michelle S. El Kadri, Orlando M. Fogaça Jr, Rosemeri P. B. Machado, 

Maria Irene P. de Oliveira Souza. Ausências justificadas: Jaqueline Ferreira, Maria 

Luiza Abbud, Fábio Lanza, Adriana Regina de Jesus, Maria Teresa Orticelli, Luzia 

Tomita, Márcio Santana, Regina C. G. Pasquini, Ângela Marta. Informes: a) As atas 

nº 7, 8, 9  e 10 foram aprovadas. b) Profa. Ângela Maria destacou a importância de 

todos os cursos ali representados contribuírem para a IV Jornada FOPE. Informou 

que haverá, em breve, uma reunião para que os programas Prodocência, Life, 

Novos Talentos, Pibid e Parfor possam integrar-se nesse e em outros eventos. c) 

Prof. Albertuni solicitou permissão para que a assistente social do SEBEC, Ana 

Luiza Bernardi pudesse apresentar a proposta do PROPE – UEL (Programa de 

Apoio à Permanência) antes dos outros assuntos. Todos acataram a solicitação 

feita. Pauta: 1-   Apresentação e discussão do PROPE de acordo com suas linhas 

de organização: 1ª linha - Acesso a Universidade: Busca intensificar a divulgação 

das modalidades de acesso a UEL junto aos estudantes de Ensino Médio na Rede 

Publica de Ensino a fim de difundir o sistema de cotas; 2ª linha - Ação pedagógica: 

Objetiva oferecer apoio pedagógico aos estudantes de graduação, com vistas à 

superação das lacunas de formação nas áreas que apresentarem maior dificuldade, 

com participação do LABTED e do Cursinho Pré-Vestibular na execução, contando 

com a colaboração dos colegiados de curso e 3ª linha – Apoio à Permanência: 

Busca apoiar as ações que visam superar a situação de vulnerabilidade dos 

estudantes de graduação, de modo a garantir sua permanência no curso. Tais ações 

recobrem as áreas de saúde, moradia, alimentação, transporte e recursos 

financeiros (bolsas; instrumentais necessários à formação profissional nas mais 

diferentes áreas do conhecimento – materiais didáticos imprescindíveis para cursos 

como odontologia, arquitetura, design de moda, entre outros). Terminada a 

apresentação, a assistente social colocou-se a diposição para esclarecimentos. 

Como a discussão do item 1 da pauta transcorreu durante toda a reunião, os outros 

assuntos (IV Jornada FOPE e PRODOCÊNCIA) ficaram para o próximo 

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

redigi esta ata.  
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