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

Acadêmica de Garanhuns– UAG, no dia 17 de outubro de 2019.  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/f%C3%B3rum-das-licenciaturas-debate-na-uag-alternativas-ao-fundeb 

 

A sessão do Fórum das Licenciaturas na UAG, teve início às 15h, no auditório do 

hospital veterinário da Unidade. A Profª. Socorro Valois fez a abertura do Fórum 

apresentando os pontos de pauta que contou, inicialmente, com alguns informes gerais. 

Depois a professora propôs a metodologia de debate da temática que, em consenso com os 

presentes, ficou definida como perguntas e reflexões após a apresentação da palestra.  

A palestra intitulada “Financiamento da Educação: propostas e alternativas no 

contexto de finalização do Fundeb” foi proferida pela própria coordenadora do Fórum das 

Licenciaturas, a Profª Socorro Valois, pesquisadora do assunto. A temática despertou bastante 

interesse e o debate  se mostrou oportuno, uma vez que o Fundeb é instituído em lei com 

vigência até 2020. Discutir as propostas de emenda constitucional em tramitação e seus 

impactos no financiamento da educação básica é de grande interesse para formandos e 

formadores das licenciaturas e para o público em geral. 

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

materializou a partir de inúmeras perguntas relacionadas ao financiamento nos moldes atuais 

e nas propostas que tramitam. 

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

espaço de produção de conhecimento, de aprofundamento sobre um tema relevante para os 

cursos de licenciatura e para agentes educativos em geral, uma vez que o financiamento é 

política estruturante de toda política educacional e pilar de sustentação à consecução das 

http://www.ufrpe.br/br/content/f%C3%B3rum-das-licenciaturas-debate-na-uag-alternativas-ao-fundeb


diretrizes, objetivos e metas do Plano Nacional de Educação. A sessão do Fórum se constituiu 

ainda como espaço de formação continuada, ao apresentar a temática e, de forma propositiva 

e ao analisar os impactos das PECs em tramitação. 

Segue abaixo registro fotográfico dessa sessão do Fórum das Licenciaturas: 

 

                         

 

                          

 

                           

 

 

 


