
Memória Fórum das Licenciaturas do dia 18/06/19 -  UAST 

 

A reunião do Fórum das Licenciaturas, no mês de junho, foi realizada na Unidade 

Acadêmica de Serra Talhada – UAST, no dia 18 em duas sessões, uma à tarde e uma à noite. 

O Fórum é amplamente divulgado, através de email, mensagens via Whatsapp, comunicado 

em reuniões e salas de aula e no site da Universidade conforme postagem que pode ser 

observada através do link:  

http://www.ufrpe.br/br/content/ufrpe-inicia-a%C3%A7%C3%B5es-itinerantes-do-f%C3%B3rum-das-licenciaturas 

Em ambas as sessões, a Profª. Socorro Valois fez a abertura do Fórum apresentando os 

pontos de pauta que contou, inicialmente, com alguns informes gerais e a retrospectiva de 

todos os temas vivenciados pelo Fórum das Licenciaturas, desde o ano de 2016. Depois a 

professora propôs a metodologia de debate da temática, em consenso com os presentes e por 

fim fez a apresentação do palestrante convidado, o Prof. Isaac de Luna Ribeiro, docente da 

Faculdade de Integração do Sertão, membro da Academia de Letras de Jaboatão dos 

Guararapes, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, entre outras atribuições. O 

referido professor proferiu palestra intitulada “Bullying e outras formas de violência 

vivenciadas na escola: demandas e  desafios (im)postos aos profissionais da educação”. Essa 

temática já havia sido abordada pelo Prof. Isaac de Luna, no Fórum realizado no dia 

22/11/2017, no auditório da PRAE, na Sede, em Dois Irmãos e suscitou tanto interesse que o 

auditório ficou lotado, razão pela qual a palestra foi pauta do Fórum realizado na UAST. 

Entre os participantes do Fórum estavam docentes e discentes e técnicos da UAST e também 

docentes e discentes de escolas públicas e privadas de Serra Talhada e adjacências. 

Após a apresentação do tema a Profª. Socorro Valois deu início ao debate que se 

materializou a partir de inúmeras perguntas relacionadas ao Bullying e também a outras 

formas de violência, aos Direitos Humanos e a formas de repressão ao crime e de combate ao 

Bulling.  

Enfim foi um debate riquíssimo ratificando o Fórum das Licenciaturas como um 

espaço de produção de conhecimento, de fortalecimento da organicidade entre a Universidade 

e a redes públicas, de aprofundamento sobre um tema relevante para os cursos de licenciatura 

e para agentes educativos em geral, uma vez que a violência, lamentavelmente, atravessa o 

cotidiano das escolas. A sessão do Fórum se constituiu ainda como espaço de formação 

continuada, ao apresentar a temática e, de forma propositiva,  apresentar também formas de 

combate ao Bullying na prática, no cotidiano escolar. 

http://www.ufrpe.br/br/content/ufrpe-inicia-a%C3%A7%C3%B5es-itinerantes-do-f%C3%B3rum-das-licenciaturas


 Dessa forma, o Fórum das Licenciaturas cumpre mais uma vez sua função social de se 

constituir como espaço de produção de conhecimento pondo em pauta temas atuais e de 

relevante interesse para os cursos de licenciatura, para a academia e para a sociedade em 

geral.  

Segue alguns registros fotográficos do Fórum das Licenciaturas realizado nesse ia. 

    

     

   

   

 


