
Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, reuniram-se na sala de
eventos da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, Campus Santa Cruz, as
quatorze horas, para a reunião do Fórum das Licenciaturas tendo os seguintes participantes
presentes:  Augusto  Bach,  Cecília  Hauresko,  Daniela  Silva  Da  Silva,  Eduardo  Vicentini,
Eliane Strack Schimin, Erica Dias Gomes, Evelin Ribeiro Da Cruz, Fábio Ruela De Oliveira,
Karina Worm Beckmann, Laurete Maria Ruaro, Maria Aparecida Crissi Knupel, Marquiana
De  Freitas  Vilas  Boas  Gomes,  Mateus  Dos  Santos  Moura,  Ricardo  Celeste,   Sandra
Aparecida  Machado  Polon,Terezinha  Saldanha,  Wanda  Terezinha  Pacheco  Dos  Santos,
Jaqueline Aparecida de Arruda Watzlawick, secretária da Proen e, Lesete Kaveski Rutechi
do  Setor  Acadêmico  da  UAB.  Os seguintes  convocados  justificaram suas  faltas:  Carlos
Roberto Ferreira,  Cibele Krause Lemke, Claudia Maris Tullio,  Cristiane Malinoski Angelo,
Emerson  Luiz  Veloso,  Geyso  Dongley  Germinari, João  Carlos  Corso,  João  Marcelo  De
Deliberador Miranda,  Joyce Jaquelinne Caetano, Marcela De Freitas Ribeiro Lopes, Neide
Hiroko Takata, Valdemir Antoneli, e os convocados ausentes que não justificaram sua falta:
Ana Flávia Hansel, Clodogil Fabiano Ribeiro Dos Santos, Doroteya Gavanski, José Geraldo
Marques,  Julio  Manoel  França Silva,   Khaled Omar Mohamad El  Tassa,  Lucia Ramalho
Ferreira Dos Santos, Marcos Gehrke, Saulo Rodrigues De Carvalho, Terezinha Marcondes
Diniz Biazi. A Professora Regina Padilha deu início à reunião apresentando a composição
dos  membros  conforme  Portaria  1336  de  17  de  maio  de  2016.  Informou  ainda  uma
substituição e nomeação respectivamente do Núcleo de Educação a Distância e  do curso
de Matemáticam que não havia sido contemplado. Começou a reunião por lembrar  aos
presentes  a  importância  da  realização  de  debates  sobre  alterações  das  Diretrizes
Curriculares Nacionais, e que o que se pretende é a formação de: além da formação de um
grupo de estudos e espaço de reflexão das licenciaturas, que seja um fórum permanente
com cronograma de reuniões ordinária, com a participaçao da Diretoria e Pró-reitoria de
Ensino,  e,  que este  Fórum deve se organizar  como instancia  autonoma,  e,  propositiva.
Comenta que este estudo já se iniciou em todas as Universidades Estaduais do Estado do
Paraná, aponta também a importância da conexão com as outras Instituições onde o Fórum
das  Licenciaturas  existem  a  mais  tempo,  cita  o  exemplo  da  Universidade  Estadual  de
Londrina, UEL, que iniciou os estudos no ano de hum mil novecentos e noventa e cinco,
sendo necessário pensar do Projeto Pedagógico das Licenciaturas e Bacharéis, mas que
esteja  em sintonia  com o  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional.  A Professora  Regina
Padilha, ainda afirmou que os objetivos do Fórum se estendem para além de pensar as
Licenciaturas,  que após o debate se insira no Projeto Político Institucional,  o  qual  pode
definir  como será realizado a formação inicial  e a continuada,  afirmando que em outras
Instituições, citando a UEL e UEM, optaram por entrada única na Universidade, Bacharel e
Licenciatura,  sendo que a partir  de certo período o aluno (a)  opta por uma modalidade,
enfrentando por esse motivo problemas com o Conselho Estadual da Educação. Expôs que
a UNICENTRO, possui entradas autônoma. O prof Eduardo Vicentim da física questiona em
que  medida  há  uma  articulação  entre  Bacharel  e  Licenciatura?  O  Professor  também
comentou que existe uma condição econômica atrelada a esta discussão. E, perguntou qual
o posicionamento do Conselho Nacional de Educação sobre a entrada única e a entrada
autônoma.  A Professora  Regina  Padilha,  responde  que  na  resolução  número  dois,  de
primeiro de julho de dois mil e quinze, artigo onze, a formação inicial requer projeto com
identidade própria de curso de licenciatura articulado ao bacharelado. Explana a dificuldade
em pensar o Projeto Político Pedagógico, para deixar claro o tipo de graduação para não
perder  a  identidade  de  bacharel  ou  licenciatura.  A profa  Regina  lembrou  que  o  núcleo
comum na UEL é chamado de  ABI – Area básica de Ingresso, e que tem cada vez menos
aceitação.  A Professora Marquiana Freitas Vilas Boas Gomes, cita o exemplo do Curso de
Geografia, e  que a Resolução do ano de dois mil e dois em se tratando do curso bacharel e
licenciatura  era  por  meio  de  entrada  independente,  e  algumas  disciplinas  são  comuns,
havendo uma necessidade tendenciosa técnica no bacharel, na licenciatura afirma que deve
aproximar no curso, sendo avaliação positiva no curso de geografia, evidenciando que a
Diretriz Curricular, contém quatrocentas horas de prática de ensino e mesma carga horária
de  estágio  supervisionado,  ocorrendo  questionamentos  por  parte  do  corpo  docente  a



diferença entre Estágio e Prática de ensino. A profa Wanda contou da sua participação no
Fórum em Londrina, e da confusão que percebeu sobre 

A Professora Regina Padilha salienta a necessidade de trazer os assuntos e organização da
pauta do fórum, por exemplo, discutir como estao ocorrendo os estagios no interior de cada
curso. Também suscitou haver questionamentos de como a disciplina Gestão e Políticas
Públicas, vem sendo encaminhada, bem como, a Disciplina de Direitos Humanos? Além da
Gestão Ambiental, Libras e Diversidade.  Expoe que a Pró-Reitoria junto a Diren percebem
que é preciso pensar sobre a participação dos aunos em projetos de Extensão. E, ainda a
Mobilidade  Nacional  e  Interna,  Educação a  Distancia,  Iniciação a  Distancia.  Temos que
pensar que o Fórum pode ser este espaço para estas discussões. O professor de Quimica
Ricardo  declarou  ser   impossivel  tres  professores  pensarem  e  organizarem  a  vida
academica de 140 alunos, além das atividades administrativas do Departamento, e que a
UEL, conta com 90 horas dedicadas ao Colegiado, mais um Coordenador de Curso mais o
Chefe e Vice-Chefe de Departamento. Foi levantado tambem a questão dos cursos noturnos
e da quinta aula. Por fim, a Professora Regina lembra que é urgente neste momento pensar
a reformulação dos nossos projetos pedagógicos à luz da Resolução 2 de 2015, pensar a
formação  de  forma mais  organica,  como um projeto  maior  de  formação,  mais  tambem
continuada.  Aproveita a oportunidade e informa que na página da PROEN: “Fórum das
Licenciaturas” será alimentada com textos que poderão ajudar nas discussões inclusive para
o entendimento sobre o Estágio na Escola Pública. Ainda observa, que contemplar a Prática
Curricular é trazer a escola para discussão em sala de aula, comentou ainda que a PROEN
verificou as grades curriculares para analisar a prática de ensino e o estágio curricular na
licenciatura, observando confusões entre as duas. Comentou ainda, que a prática de ensino
deve estar voltada para o ensino na escola, objetivando a duração do curso de graduação
em quatro anos, sugerindo organizar o currículo com poucas disciplinas, porém necessárias.
A profa Laurete comentou a necessidade da Formação Pedagógica que já se inscreve com
800 horas com apostilamento no diploma, ficando licenciado naquela área. Foi lembrado
que no parecer tem a definição de prática e trabalho de campo. A Profa. Daniela lembrou
que não é só praticar uma teoria, mas formar o aluno para a prática, teoria e pesquisa. Foi
apresentado  neste  momento  pela  Pró-Reitora  de  Ensino,  alguns  dados  referentes  aos
cursos de licenciatura, e os dados de evasão, estes sendo considerados preocupantes. A
profa. Cida l elogiou o trabalho da Pró-Reitoria ao deseenvolver em conjunto os relatórios de
Evasão e Assistencia Estudantil, e, trazer este feed back à comunidade Universitária.  Ao
final da reunião foi nomeada como Presidente do Fórum a Professora Marquiana Freitas
Vilas Boas Gomes, como vice presidente a Professora Sandra Aparecida Machado Polon e,
Secretária  Lesete  Kaveski  Rutecki.  Ficou  definido  que  as  reuniões  inicialmente  serão
realizadas quinzenalmente as quintas-feiras às quatorze horas, as atas serão enviadas por
e-mail,  será  organizado  um  regulamento  de  funcionamento,  GTs  e  colocá-las  para
discussões  na  próxima  reunião  e  posteriormente  encaminhá-las  aos  departamentos.
Ficando definida a data da próxima reunião dia vinte e três de junho de dois mil e dezesseis
as quatorze horas, onde cada componente deverá trazer o regulamento de estágio para
discussão. Finalizar 


