
Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 30/08/17 

 A professora Socorro Valois iniciou a reunião ratificando a explicação prévia e  

amplamente divulgada junto aos participantes da razão pela qual o Fórum das 

Licenciaturas que seria realizado no dia 09/08/17 foi, excepcionalmente, adiado para o 

dia 30/08/17, devido à necessidade de viabilizar um dos encaminhamentos definidos na 

reunião realizada no dia 12/07, que previa a elaboração de um documento   normatizador  

da inclusão obrigatória da base curricular comum aos cursos de licenciatura nas respectivas 

matrizes curriculares desses cursos. Embora a base comum se constitua, na prática, como um 

conjunto de disciplinas lecionadas em todas as licenciaturas, sua normatização requer 

ampliação da discussão e tomada de decisão a respeito, o que remete para instâncias 

colegiadas pertinentes, no caso o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE que, em 

agosto, se reuniu no dia 16. O Fórum das Licenciaturas encaminhou o processo  ao  CEPE , que 

aprovou a inclusão obrigatória das disciplinas e suas respectivas cargas horárias. Essa 

aprovação redundou na Resolução UFRPE/CEPE nº 235/17, de 21 de agosto,  que aprovou a 

base curricular comum aos cursos de licenciatura como segue: 

Quadro 1 – Base Curricular Comum aos Cursos de Licenciatura 
Disciplina CH Departamento 

Produção Textual I 60 h Letras 

Libras 60h Letras 

Fundamentos da Educação 60 h Educação 

Educação Brasileira: legislação, organização e políticas 60 h Educação 

Didática 60 h Educação 

Psicologia I 60 h Educação 

Psicologia II 60 h Educação 

Educação das relações étnico-raciais 60 h Educação 

Metodologia de ensino (conteúdo específico) 60 h Educação 

ESO 400 h Educação 

 

Dando continuidade à reunião, a professora Socorro Valois justificou também a 

mudança na pauta do Fórum que teria como tema “Demandas da contemporaneidade na 

formação de professes na UFRPE: um recorte na Educação Ambiental”. A proposta 

temática constitutiva da pauta visava atender a encaminhamento definido na reunião 

anterior do Fórum que apontou a necessidade de consultar os professores envolvidos na 

discussão sobre a Comissão para Educação Ambiental  e suas possíveis realizações. 

Considerando que o nome da Professora Carmem Roselaine de Oliveira Farias aparece 

várias vezes, no resgate histórico das atividades do Fórum, relacionado à Comissão para 

Educação Ambiental, a professora foi consultada e aceitou o convite para abordar o 

tema proposto pelo Fórum das Licenciaturas no dia 30/08. Impossibilitada, porém, por 

problemas de saúde a professora não compareceu e o Fórum mudou seu ponto de pauta. 

A pauta do Fórum contemplou então, mediante apresentação da professora Socorro 

Valois, um assunto emergente, urgente e desafiador pelo que propõe na Portaria CAPES 



nº 158, de 10 de agosto de 2017,  que dispõe sobre ações a serem realizadas pela 

Universidade como condição para participação nos programas de fomento da CAPES, 

cujos editais podem ser publicados ainda nesse ano de 2017. 

Após exposição e discussão da Portaria pelos presentes, a professora Socorro Valois 

falou sobre a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão – JEPEX marcada para o período 

de 17 a 19/10 e a coincidência  com a data do próximo Fórum, agendado para 18/10. 

Posta em discussão a questão das datas os participantes sugeriram a realização do 

Fórum como atividade integrante da JEPEX e com pauta atinente ao ensino, pesquisa e 

extensão. Docentes presentes na reunião se propuseram a participar desse Fórum na 

JEPEX socializando experiências de ensino, pesquisa e extensão o que configurou um 

encaminhamento e um atendimento ao mesmo. 

A professora Socorro Valois colocou para apreciação dos presentes o resgate da pauta 

que fora suspensa, sobre Educação Ambiental e foi consensuado que esse ponto deverá 

retornar posteriormente a partir do Fórum agendado para novembro. Questionados os 

participantes e  não havendo mais pronunciamentos, o Fórum foi finalizado pela professora 

Socorro Valois com o  seguinte encaminhamento:  

- Promover articulação com a  JEPEX para inclusão do Fórum das Licenciaturas na programação 

da Jornada. 
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