
Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 17/01/18 

 A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 17 de janeiro de 2018, às 

15h no auditório da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE. A Professora 

Socorro Valois deu início à reunião apresentando a pauta que teve como primeiro ponto 

uma retrospectiva das atividades do Fórum durante o ano letivo de 2017. Informou que 

essa reunião do dia 17/01/18 é a última do ano letivo de 2017 que se encerrará em 

março com a realização das provas finais. Informou também que o Fórum voltará a 

realizar reuniões mensais a partir de maio de 2018, todas  no auditório da PRAE, porém 

os dias e horários sofrerão mudanças para atender solicitações de muitos membros do 

Fórum que argumentaram que essa variação viabilizaria melhor a participação de 

docentes e discentes.  

Este Fórum teve como tema “A Base Nacional Comum Curricular: trajetória, limites e 

perspectivas” explanado pela Profª. Drª Márcia Angela da Silva Aguiar que, na 

condição de Conselheira da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação protagonizou o processo de tramitação da BNCC até à sua aprovação. 

Com a palavra a professora falou minuciosamente sobre todo o processo de tramitação 

da BNCC. Criticou a pressa com a qual o documento foi encaminhado para 

homologação pelo MEC, sob um pedido de urgência feito em plenária do CNE, o qual 

abortou o pedido de vistas feito por três conselheiras. Como uma das conselheiras que 

pediu vistas ao processo, juntamente com as conselheiras Malvina Tutman e Aurina 

Santana a profª. Márcia explicou com detalhes as razões do pedido, o que oportunizou 

uma análise crítica a aspectos do documento homologado no dia 20 de dezembro de 

2017. 

Após a exposição da  profª  Márcia o debate foi aberto aos participantes do Fórum que 

fizeram muitas perguntas e observações. Como encaminhamento do Fórum houve por 

parte dos participantes a proposta de emissão de uma nota de repúdio à forma pela qual 

a BNCC foi votada e encaminhada para homologação. Foi tirada uma comissão do 

Fórum para elaboração dessa nota que foi publicada no seguinte endereço: 

http://www.ufrpe.br/br/content/fórum-das-licenciaturas-da-ufrpe-divulga-nota-pública-sobre-base-nacional-

comum-curricular 

Finalizado o debate, não havendo mais perguntas ou observações, a profª. Socorro 

Valois deu por encerrada a sessão informando que o cronograma do Fórum das 

Licenciaturas para o ano de 2018 já estava pronto para publicação no site da PREG. 

Solicitou que fosse feita a consulta ao site para verificar o cronograma e participar do 

http://www.ufrpe.br/br/content/f%C3%B3rum-das-licenciaturas-da-ufrpe-divulga-nota-p%C3%BAblica-sobre-base-nacional-comum-curricular
http://www.ufrpe.br/br/content/f%C3%B3rum-das-licenciaturas-da-ufrpe-divulga-nota-p%C3%BAblica-sobre-base-nacional-comum-curricular


Fófum, uma vez que a publicação prévia do cronograma é uma forma de contribuir com 

a viabilização das agendas pessoais.  

Seguem alguns registros fotográficos do Fórum das Licenciaturas da UFRPE realizado 

no dia 17/01/2018. 

   

 

  

 

 

 

 


