
Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 22/05/18 

 A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 22 de maio de 2018, às 9h 

no auditório da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE.  

A profª.Socorro Valois fez a abertura do Fórum apresentando informes gerais e os 

pontos de pauta que contou com alguns informes gerais e com a abordagem de temas de 

elevado interesse para os cursos de graduação e, em especial para os cursos de 

licenciatura. Um dos temas foi o apresentado pela Profª Maria da Solidade Menezes, 

membro do Conselho Municipal de Educação de Jaboatão dos Guararapes que 

apresentou achados da sua pesquisa de mestrado, sistematizada na dissertação intitulada 

“Os conselhos escolares como fortalecimento da gestão democrática nas escolas”. 

Ressalta-se a importância da participação dos atores educacionais presentes nas diversas 

instituições que compõem o tecido político-social enriquecendo o Fórum e 

oportunizando a interlocução entre a Universidade e os segmentos políticos potenciais 

espaços de atuação dos profissionais do magistério em formação. O outro tema foi o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID explanado pela profª. 

Thaís Ludmila da Silva Ranieri, coordenadora institucional do Programa na UFRPE.  

Por fim foi explanado o Programa Residência Pedagógica pela profª. Juliana Alves de 

Andrade, coordenadora institucional do Programa na UFRPE. 

A professora Socorro Valois agradeceu a ampla participação e falou sobre a divulgação 

do Fórum nos mais diversos meios de comunicação entre os quais o site da UFRPE que 

divulgou esse Fórum no link: 

http://www.ufrpe.br/br/content/pibid-e-resid%C3%AAncia-pedag%C3%B3gica-

s%C3%A3o-tema-de-encontro-do-f%C3%B3rum-de-licenciaturas-da-ufrpe 

 

Feita as apresentações a profª Socorro Valois passou a palavra para a profª Solidade 

Menezes que apresentou o percurso metodológico da sua pesquisa, os achados e 

discorreu sobre a importância da qualificação para os membros dos conselhos 

municipais de educação. Depois a palavra passou para a profª Thaís Ranieri que 

apresentou o PIBID à luz da portaria mais recente da CAPES, com riqueza de detalhes. 

Depois a palavra foi dada à profª. Juliana que também com amplo detalhamento 

explanou o Programa Residência Pedagógica – PRP. 

Ao final das apresentações a profª  Socorro Valois abriu o debate sistematizando blocos 

de três perguntas alternando com as respostas dadas pelas professoras palestrantes. 

http://www.ufrpe.br/br/content/pibid-e-resid%C3%AAncia-pedag%C3%B3gica-s%C3%A3o-tema-de-encontro-do-f%C3%B3rum-de-licenciaturas-da-ufrpe
http://www.ufrpe.br/br/content/pibid-e-resid%C3%AAncia-pedag%C3%B3gica-s%C3%A3o-tema-de-encontro-do-f%C3%B3rum-de-licenciaturas-da-ufrpe


O debate para além dos aspectos técnicos apresentados ensejou significativas reflexões 

e troca de saberes sobre espaços de atuação profissional, concepções pedagógicas e 

desafios potenciais enfrentados na execução dos programas.  

Abaixo alguns registros fotográficos desse Fórum. 

   

   

   

    

   

 

 

 


