
Ata da reunião extraordinária do n. 06 do  FOPE – Fórum Permanente das 

Licenciaturas da Universidade Estadual de Londrina no dia 13 de dezembro de 

2016.  

 

No dia 13 de dezembro de dois mil e dezesseis, às 14:00 horas, na sala Ana 

Ito,  PROGRAD, reuniu-se o  Fórum Permanente das Licenciaturas – FOPE, 

sob a presidência da Profs. Dra. Maria Helena Loureiro, Presidente, e com a 

presença dos seguintes professores: Patrícia Fernandes Paula Shinobu,  

Marlene Rosa Cainelli, Margarida de Cássia Campos, Mariana A. Bologna 

Soares, Otávio Góes de Andrade, Maria Irene P. O. Souza, Helena Loureiro 

Edmilson Lenardão, Jacicarla Souza da Silva, Marilene Cesário, Claudia 

Ximenez Alves, José Alberto Lima Jr., Pamela Emanueli A. Ferreira, Cecília 

Estima Sacramento dos Reis, Adriana Ferreira, Gizilene M. de Carvalho, 

Martha Celia R. Galvez , Leandro dos Reis (representando o curso de Música) 

Virgínia Iara de Andrade Maestro. Ausências justificadas: Thiago Pelegrini,  

Andreia Lugle. Pauta da reunião: Informes, II - Aprovação das atas das 

reuniões de 1 a 5 de 2016, III – Discussão sobre a Resolução  GS/SEED 

973/2016, que institui os procedimentos de solicitação para realização de 

pesquisa científica nas escolas vinculadas à  Secretaria de Estado da 

Educação, IV - Retomada das discussões sobre os processos de 

reformulações curriculares dos cursos. I – Informes: A profa. Claudia do curso 

de pedagogia informa sobre a palestra “Escola sem partido” a ser realizada  

hoje pelo Prof. Fernando Pena às 19h15 no anfiteatro maior do CCH. A profa. 

Angela do curso de Ciências Sociais, a pedido da professora Margarida do 

curso de Geografia e coordenadora do Projeto Novos Talentos, informa a Mesa 

Redonda sobre “Jovens em Privação de Liberdade, a ser realizada no dia 

15/12 às 14h na sala de eventos de CCH.  A professora Helena informa que o 

Projeto de Lei Municipal (PL) para o ensino municipal de Londrina, Escola sem 

Partido irá ser pautado na próxima reunião de janeiro. A prof. Margarida é  

representante da UEL no Conselho Municipal de Educação e considera 

importante que ela ela participe da reunião do FOPE em janeiro. II - Aprovação 

das atas das reuniões de 1 a 5 de 2016. Aprovação retirada de pauta em 

virtude de muitos membros não terem conseguido abrir os anexos. A 



aprovação será pautada na próxima reunião (janeiro). III - Discussão sobre a 

Resolução GS/SEED 973/2016, que institui os procedimentos de solicitação 

para realização de pesquisa científica nas escolas vinculadas à Secretaria de 

Estado da Educação. A professora Helena solcita à professora Ângela relatar 

sobre o assunto. Professora Angela M.S.Lima,  do Curso de Ciências Sociais 

[Licenciatura] falou da preocupação com as regras impostas pela SEED em 

2016 para 

disciplinar a pesquisa na escolas. Sugere que o FOPE explicite esta 

preocupação por ofício solicitando a revogação da Resolução GS/SEED nº 

973/2016, publicada no Diário Oficial nº 9661, de 22/03/2016. Ela 

argumenta que os professores não foram ouvidos para a formulação dessa 

Resolução e nem mesmo o Fórum Permanente de Apoio a Formação Docente; 

que 

os cursos de Licenciatura da UEL desenvolve muitas ações integradas de 

formação continuada de professores, de  estágio curricular obrigatório e 

por meio de diversos programas de parceria, a exemplo do PDE, que é 

organizado pela SEED/PR em conjunto com as universidades. Não se registra 

falta de cuidado desses docentes com a ética de pesquisa nas escolas. 

Todos tem se mostrado muito comprometidos, valorizando os saberes/fazeres 

docentes e dos estudantes. Ela explica que tal documento ampliará o 

processo de burocratização das relações de ensino/pesquisa/extensão, além 

do fato de desvalorizar  a autonomia da escola nas decisões pedagógicas. 

Diz que as instituições estaduais do Paraná de ensino superior já estão 

historicamente ancoradas em Conselhos de Ética em Pesquisa (CEP). Na UEL 

O 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos (CEP-UEL), tem um 

trabalho reconhecido. A manutenção da Resolução GS/SEED nº 973/2016, 

assim 

como a publicação da Minuta de Resolução encaminhada pelo Fórum 

Permanente 

de Apoio a Formação Docente em 07 de novembro de 2016 aos seus 

conselheiros, trará graves consequências pedagógicas, administrativas e 

políticas para as pesquisas, sobretudo as direcionadas à formação de 

professores. Após o relato foi aberto para as discussões dos membros. 



Professora Elaine do curso de Letras argumenta que em seu entendimento as 

cartas de repúdio e similares não surtem efeito, melhor fazer um documento 

onde constassem os resultados e produções provenientes das pesquisas 

realizadas pela UEL e mostrar que tudo isso estaria sendo ameaçado caso a 

resolução fosse aprovada. A profa. Malila (Marilene) do curso de Educação 

Física, inicialmente registra o repúdio ao calendário não unificado da UEL, no 

sentido demarcar o desmantelamento das ações coletivas realizadas na UEL e 

segue dizendo que e considera importante o posicionamento da UEL frente  à 

resolução, pois, mesmo a carta não surtindo efeito, é uma mostra de que 

estamos atentos e marcamos posição politica da universidade. A professora 

Angela (Ciências Sociais) argumenta que poderia juntar as duas coisas. O 

professor Moisés (Química) entende que a iniciativa de regulamentação da 

pesquisa na escola deve ser valorizada (enquanto iniciativa) e que deve ser 

melhorada, no que concerne a UEL ou às IES em geral. A Profa. Elaine 

(Letras) diz que um registro quanto a essa iniciativa seria suficiente  e o 

departamento poderia dar “ciência”, mostrando que está tudo certo, por meio 

de documento e este ser registrado no núcleo. No seu entendimento não vê 

espaço para discussão que possibilite a construção democrática do 

documento,  só a expressão de insatisfação é insuficiente.  A profa. M. Irene do 

curso de Artes argumenta que, enquanto participante do Fórum e 

coordenadora do PARFOR fez uma série de sugestões e enviou para que na 

próxima reunião (fevereiro) fosse apresentada uma nova versão da minuta para 

apreciação e aprovação. Para o professor Otávio do curso de Letras essa 

resolução vai afetar qualquer tipo de ação/pesquisa nas escolas, deve haver 

um envolvimento maior da instituição (por exemplo: comitê de ética na 

pesquisa, extensão, etc.) porque envolve a universidade como um todo. 

Entende que os pro reitores devem ser chamados para as discussões e 

posicionamentos. Para a professora Ana Marcia do curso de Matemática, essa 

resolução mais  parece um instrumento de controle da atividade acadêmica e 

chama a atenção para a leitura do artigo IV da resolução. A professora Adriana 

do curso de Ciências Sociais questiona se não seria somente o caso tirar as 

universidades da resolução e após ampla discussão entre excluir as IES dessa 

resolução e revogar a mesma, uma vez que, as universidades e os professores 

das escolas não foram ouvidos sobre a questão em pauta, decidiu-se pela 



votação da revogação ou não da resolução, juntamente com um documento de 

apresente os motivos pela revogação. Colocado em votação obtivemos 11 

votos favoráveis a revogação, 04 contrários e nenhuma abstenção. A 

professora Elaine pede registro em ata do “voto de não revogação e proposição 

de uma minuta alternativa”. Os demais professores que votaram contrário, 

Maria Irene, Renan, Moisés, também pediram esse registro, pois prefeririam 

uma proposta alternativa. Encaminhamentos: Foi montada uma Comissão para 

elaboração desse documento de revogação. Comissão -   Angela, Malila 

(Marilene), Jacicarla, Edmilson,  Otávio. Não houve tempo para o assunto IV - 

Retomada das discussões sobre os processos de reformulação dos cursos. 

Será pautado na próxima reunião. Nada mais havendo, a reunião foi encerrada 

pela presidente, profa. Helena e eu, profa. Marilene Cesário, Secretária Geral 

do FOPE, lavrei a presente ata que, após aprovada, assino juntamente com os 

membros do fórum presentes na reunião. 

Mariana A. Bologna Soares - FALTA 

Martha Celia R. Galvez - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Thiago Pelegrini - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Luiz Henrique A. de Souza - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Alexandre Urbano - FALTA 

Edilson Luis de Oliveira - FALTA 

José Miguel Arias Neto - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Marcelo Silveira - FALTA 

Otávio Góes de Andrade 

Pamela Emanueli A. Ferreira - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Helena E. M. N. Loureiro  

Claudia Ximenez Alves  

Adreana D. Platt - FALTA 

Ana Marcia F. T. Carvalho  

Gizilene Maria de Carvalho - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Moisés A. Oliveira  

Fabiele Dias - FALTA 

Cecília Estima Sacramento dos Reis - FALTA 



José Alberto Lima Jr.  

Claudia L. Nascimento Saito - FALTA 

Sílvio César dos Santos Alves - FALTA 

Marlene Rosa Cainelli - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Virginia Iara de Andrade Maístro  

Weliton José da Silva - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Marilene Cesário 

Karina de Toledo Araújo - FALTA 

Beatriz Carmo L. de Aguiar - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Margarida de Cássia Campos - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Patrícia Fernandes Paula Shinobu AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Elaine Mateus -  

Simone Rinaldi - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Adriana Ferreira 

Maria Nilza da Silva - FALTA 

Marcela Nunes - FALTA 

Renan Santos -  

Vanessa T. da Silva - FALTA 

Maria Irene P. O. Souza  

Andreia Lugle - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

Angela Maria Souza Lima -  

Edmilson Lenardão  

Jacicarla Souza da Silva 

 

 

 

 


