
Ata da 17ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Licenciaturas realizada 

no dia 11 de março de 2014, às 14hs, na sala Ana Ito. 

 

Aos onze dias do mês de março 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, Orlando M. Fogaça 

Jr, Ângela Maria S. Lima, Michelle S. El Kadri, Margarida C. Campos, Maria 

Irene P. de Oliveira Souza, Silmara S. de Oliveira, Luzia M. S. Tomita, Claudia 

L. N. Saito, Regina C. G. Pasquini. Ausências justificadas: Márcio Santana, 

Angela Marta P. D. Savioli. Informes: a) Profa. Maria Irene (PARFOR) 

comunicou que foram publicados 3 livros pelo PARFOR. As pré inscrições para 

o PARFOR aconteceram entre os meses de novembro a janeiro de 2014 e 

diante do impasse da confirmação das mesmas, a SEED solicitou uma web 

conferência. Por enquanto este processo está aguardando que o setor de 

Recursos Humanos da SEED repasse os dados atualizados para a 

coordenação do PARFOR Pauta: a) O prof. Albertuni saudou os 

coordenadores de colegiados eleitos para a gestão 2014/2015 e agradeceu a 

comissão coordenadora da gestão 2012/2013, presidida por ele. Destacou 

ainda a importância dos trabalhos desenvolvidos pelo FOPE, considerando as 

implicações significativas para as licenciaturas da UEL. Posteriormente 

procedeu-se a apresentação de todos os presentes, visto que foram 

convidados para esta reunião os novos coordenadores de colegiado. Estiveram 

presentes, além das pessoas listadas anteriormente: Maria Cristina Müller, 

Mônica Ap. R. Luppi, Simone Rinaldi, Karen Ribeiro, Alexandre Urbano, José 

Eduardo L. S. Ribeiro, Maria Isabel Borges, Maria Carolina de Godoy, João 

Carlos Alves. b) Profa. Ângela Maria destacou a importância da Comissão de 

Estágio, os avanços que foram feitos com as tarefas realizadas e os problemas 

enfrentados, sobretudo no que diz respeito ao estágio não obrigatório. 

Relembrou as coordenadoras da Comissão e argumentou que é preciso 

constituir nova comissão após a eleição da nova gestão. A professora 

relembrou ainda as diferentes tarefas para que cada etapa da Jornada do 

FOPE aconteça. Em função disso solicitou que cada um dos cursos envolvidos 

responsabilize-se, em seu dia, com a chave da sala onde acontecerá o evento, 



café e lista de presença. c) Professora Marilene explicou que o GEPE está se 

organizando para chamar uma conversa com os reitoráveis para apresentar 

suas preocupações com os cursos de licenciatura da UEL. Foi sugerido que 

GEPE e FOPE façam um documento em conjunto apresentando as 

preocupações de ambos e o trabalho desenvolvido até agora. A reunião será 

dia 19/03, às 14hs, na Sala Ana Ito.Sendo o que tínhamos a reunião foi 

encerrada e eu, Ana Cláudia Saladini, redigi esta ata.  
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