
Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 13/11/18 

 A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 13 de novembro de 2018, às 09h no 

auditório da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE. O Fórum é amplamente divulgado, 

inclusive no site da Universidade conforme pode ser observado através do link 

http://www.ufrpe.br/br/content/f%C3%B3rum-das-licenciaturas-ocorre-nesta-ter%C3%A7a-1311 

A profª.Socorro Valois fez a abertura do Fórum apresentando os pontos de pauta que contou 

com alguns informes gerais. 

Em seguida, a Profª. Socorro apresentou  as duas palestrantes convidadas para animar o 

Fórum mediante a seguinte temática “Docência na cibercultura: metodologias ativas como 

uma das competências para lidar com alunos  ‘Nativos Digitais’”. A primeira palestrante, a 

professora Renata Kelly Araújo abordou um vasto aporte teórico que discute a cibercultura. 

Abordou também concepções de processos de ensino e aprendizagem, clássicos que moldam a 

relação docente até os dias atuais e abordou a emergência de um novo paradigma orientador 

dessa relação, iminente  e de elevado interesse para os cursos de graduação e, em especial 

para os cursos de licenciatura.  A segunda palestrante, a Profa. Auxiliadora Padilha falou do seu 

trabalho no laboratório EDUCATNET e das diversas linhas de pesquisa que vem desenvolvendo 

a respeito de “Metodologias Ativas”. Problematizou o termo “nativos digitais”  que segundo 

Prensky define a geração nascida a partir de 1980, portanto familiarizada com o universo 

digital. Ao problematizar o termo fêz uma crítica ao corte etário elaborado para conceituar 

pessoas que dominam ou não tecnologias. Discutiu o processo de ensino e aprendizagem com 

base em Zabalza e Zabala.  Realizou atividades interativas com os participantes do Fórum 

mediante experiências de gameficação, inclusive com sorteio de livros para os primeiros 

colocados. 

Após a explanação dos temas pelas duas professoras, a profª. Socorro Valois abriu o debate 

sistematizando blocos de três perguntas. Houve muitas perguntas, reflexões e discussão 

articulada de forma muito interessante com os palestrantes.  

O Fórum contou com a presença da Profa. Conceição Marinho, Coordenadora da Faculdade 

Estácio e da FACAL que doou para a biblioteca da UFRPE dois volumes do livro de sua coautoria 

intitulado “Teorizando a prática e praticando a teoria: expressões da docência”. 

Finalizando, o Fórum se coloca na busca pela consecução dos seus objetivos, entre os quais 

problematizar temas relevantes para a formação de professores e de graduados em geral. 

Temas presentes no cotidiano profissional, razão pela qual requerem discussão e 

esclarecimentos que elevem o nível de qualificação dos discentes e docentes da UFRPE.  

Segue, na página seguinte, alguns registros fotográficos desse Fórum. 

http://www.ufrpe.br/br/content/f%C3%B3rum-das-licenciaturas-ocorre-nesta-ter%C3%A7a-1311


   

   

   

 

 

 


