
FÓRUM DAS LICENCIATURAS 

O Fórum das Licenciaturas da Universidade Federal Rural de Pernambuco é um espaço 

político-pedagógico, composto por docentes e discentes dos cursos de licenciatura. O Fórum, 

entre outras ações, realiza reuniões mensais, previamente agendadas visando a maior 

participação possível dos seus membros. As reuniões versam sobre temáticas atuais e 

relevantes para os cursos de licenciatura, sendo abertas também aos representantes das redes 

públicas de ensino municipais e estadual, dos conselhos municipais de educação, do Conselho 

Estadual de Educação, de movimentos sociais. 

Agenda Semestre 2016.2                                                                                
Local: Auditório da PRAE 
21/09 

19/10 

23/11 (adiada para 01/12 devido à greve dos professores) 

01/12 

15/03/17 

 

FÓRUM DAS LICENCIATURAS  

O final do mês de maio de 2016 registra mudanças na Coordenadoria Geral dos Cursos de 

Licenciatura e do Fórum das Licenciaturas, assumida pela Prof. Maria do Socorro Valois Alves 

que foi apresentada formalmente, pela Prof. Socorro Lima na Câmara de Ensino de Graduação 

do CEPE, no dia 16/06/16. A primeira reunião sob a nova gestão ocorreu no dia 27/06/16 e 

contou com a participação professor Luiz Fernandes Dourado, membro do Conselho Nacional 

de educação e relator das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para Formação inicial e 

continuada de professores da Educação Básica, normatizadas pela Resolução CNE/CP nº 

2/2015. Essa reunião não assumiu o formato de palestrante e ouvintes, antes se configurou 

como uma reunião de trabalho pedagógico, interativo, dialógico que contou com a presença 

dos coordenadores dos cursos de licenciatura, diretores de departamentos e Pró-Reitoria de 

Ensino da Graduação. A participação do professor Luiz Dourado foi muito oportuna num 

contexto que, nas licenciaturas, se encontrava pautado por discussões e questionamentos 

sobre as novas DCNs e pela preocupação com o prazo de 1º/07/2017 como data limite para 

atualização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura. 
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A segunda reunião realizada no dia 05/07/16 teve como convidado especial o Prof. Alexandro 

Tenório, na ocasião homenageado pela Pró-Reitora, a Profª. Socorro Lima e pela Profª. Socorro 

Valois, com uma placa alusiva à sua contribuição como coordenador do Fórum por oito anos 

consecutivos. O professor Alexandro proferiu um breve discurso agradecendo a homenagem e 

discorrendo sobre sua atuação como coordenador do Fórum. No prosseguimento, a reunião 

teve os seguintes encaminhamentos: 

- Criação de Grupos de Trabalho GTs, composto e coordenados por docentes membros do 

Fórum, para estudo e socialização de reflexões a partir de categorias importantes sinalizadas 

pela Resolução CNE/CP nº 2/2015 para construção dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

(PPCs), tais como Gestão, Interdisciplinaridade, Estágio Supervisionado e Prática como 

Componente Curricular. Alguns docentes presentes enfatizaram a importância de discutir 

interdisciplinaridade além das fronteiras dos cursos, discutindo-a entre áreas de conhecimento 

afins  aos cursos e entre os cursos e a pesquisa e a extensão; 

 

- Discussão da identidade específica do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas, que não é 

contemplado pela Resolução CNE/CO nº 2/15; 

 

- Formação do GT sobre Estágio Supervisionado depois que a Coordenadoria Geral dos Cursos 

de Graduação - CGCL promovesse algumas reuniões com os docentes de Estágio 

Supervisionado, considerando a necessidade de melhor conhecimento tanto do grupo de 

docentes que orientam o estágio como da dinâmica formativa seguida; 

 

- Solicitação, às redes públicas de ensino, de diagnóstico das demandas referentes à  

  formação de professores para educação básica;  
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A terceira reunião do Fórum das Licenciaturas, realizada no dia 21/09/16, iniciou com a leitura 

da memória da reunião anterior, realizada no dia 05/07/16. Em seguida a profª Socorro Valois 

apresentou a pauta da reunião que teve como pontos a apresentação do GT de Gestão pela 

profª. Lourdes Vasconcelos; a apresentação do Programa Nacional de Formação de 

Professores – PARFOR, pelas professoras Ana Carolina Sobral, Maria Aparecida Vieira de Melo 

e Karla Almeida; a apresentação da Acessibilidade, pela Assistente Social Cláudia Almeida, 

como item a ser considerado na formulação dos PPCs e na prática cotidiana dos cursos. A 

reunião finalizou com os seguintes encaminhamentos: 

 

- Inclusão, na pauta da próxima reunião do Fórum das Licenciaturas, da Prática como 

Componente Curricular que será discutida por professores convidados pela coordenação do 

Fórum, uma vez que não houve candidatos para assumir a condução do GT sobre Prática como 

Componente Curricular; 

 

- Divulgação da Mesa Redonda programada para o dia 25/10, por ocasião da JEPEX, que 

discutirá a Prática como Componente Curricular; 

 

- Continuidade em outros momentos do Fórum das discussões sobre acessibilidade, Parfor, 

Licenciatura em Ciências Agrícolas e outros espaços menos conhecidos, na perspectiva de 

materializar a proposta de trabalho da PREG, baseada na visão de integração entre as diversas 

dimensões que compõem a UFRPE. 

 



 
 
 
A quarta reunião do Fórum das Licenciaturas, realizada no dia 19/10/16 teve uma pauta 

diferente da que fora acordada na reunião anterior, por solicitação de membros do Fórum, 

expressa em documento formalizado pelo DED. A pauta sugerida versava sobre as mudanças 

na política econômica e educacional propostas pelo governo federal e teve como pontos a 

Proposta de Emenda Constitucional PEC nº 241/16 que limita os gastos primários ao teto da 

inflação e a Medida Provisória MP nº 746/16 que propõe a reforma do Ensino Médio. A 

exposição da temática da PEC foi realizada pelo professor Luiz Flávio Arreguy Maia Filho. Após 

a exposição o debate foi aberto e contou com ampla participação de docentes, técnicos e 

discentes. Considerando a polêmica levantada pela PEC 241, não houve tempo para discutir a 

MP.  A reunião finalizou tendo como encaminhamento: 

 

- Elaboração de Nota de Repúdio à PEC 241 e à MP 746, por parte do Fórum das Licenciaturas, 

a ser publicada no site da UFRPE; 

 

- Apresentação, na próxima reunião do Fórum, da temática relativa ao Ensino Médio como 

área de estudo e como objeto da MP nº 746 que propõe reforma nessa etapa da educação 

básica. 

 

      
 
 



A quinta reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 01/12/16,  sofrendo portanto, 

alteração da data 23/11/16, previamente agendada, devido à greve dos docentes. Foi 

necessário esperar a realização da assembleia geral, no dia 28/11 para consulta através do 

Memo FL nº 01/16 sobre a realização do Fórum no contexto da greve. Havendo anuência da 

assembleia, a reunião do Fórum foi realizada tendo como pontos de pauta a leitura da Nota de 

Repúdio que fora publicada no site da UFRPE e a apresentação do Ensino Médio pelo professor 

Ramon de Oliveira que discorreu sobre a temática “A reforma do Ensino Médio pela MP nº 

746/16: um olhar crítico-analítico” e pela professora Edênia Maria Ribeiro do Amaral que 

discorreu sobre a temática “O Ensino Médio pela MP nº 746 e a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC): um olhar crítico analítico” 

 

   
 

 


