
Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 17/10/18 

 A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 17 de outubro de 

2018, às 09h no auditório da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE.  

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

que contou com alguns informes gerais, entre os quais a inserção do Fórum das 

Licenciaturas, nesse mês de outubro, na programação da Jornada de Ensino, Pesquisa e 

Extensão – JEPEX, evento que acontece anualmente e envolve a Universidade como um 

todo. Depis a Profª. Socorro anunciou a abordagem de dois temas de elevado interesse 

para os cursos de graduação e, em especial para os cursos de licenciatura. Um dos temas 

foi explanado pelo Prof. Dr. Ramon Oliveira na palestra intitulada “Ensino Médio: 

dualidade estrutural e desigualdade na educação brasileira”. O professor apresentou sua 

palestra baseado em dados estatísticos do INEP e do IBGE e abordou também a 

Reforma do Ensino Médio proposta pela Lei nº 13.415/17. 

O outro tema foi explanado pela Profª. Drª. Flávia Conceição Ferreira da Silva, 

na palestra intitulada “Línguas estrangeiras modernas na Educação Básica: uma reflexão 

sobre política linguística no ensino de línguas no Brasil”. Nessa palestra a professora 

ressaltou a importância de uma política linguística  para o nosso país seja pelos acordos 

internacionais que celebra com países que falam outros idiomas além do Inglês, seja 

pelas propostas de formação através dos cursos de licenciaturas em Letras que formam 

para o ensino de diversos idiomas e ainda pela necessidade de contemplar as línguas 

indígenas vivas e em uso por vários povos que habitam nosso território. 

Após a explanação dos temas pelos dois professores, 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. 

Dessa forma 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. 

                    

 

              



 

 

 

 


