Memória Fórum das Licenciaturas do dia 07/05/19

A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 07 de maio de 2019, às 15h no auditório da PróReitoria de Atividades de Extensão - PRAE. O Fórum é amplamente divulgado, através de email, mensagens via
Whatsapp, comunicado em reuniões e salas de aula e no site da Universidade conforme postagem datada do dia
/05/19 que pode ser observada através do link
http://www.ufrpe.br/br/search/node/F%C3%B3rum%20das%20licenciaturas%20debate%20financiamento%20da
%20educa%C3%A7%C3%A3o
A profª.Socorro Valois fez a abertura do Fórum apresentando os pontos de pauta que contou, inicialmente,
com alguns informes gerais. Em seguida informou que a discussão do Fórum versaria sobre o financiamento da
educação básica, tomando como referência o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb. A professora Valois explicou que a importância dessa
discussão deve-se, entre outros fatores, ao fato de que a vigência do Fundeb se encerra em 2020 impondo a
necessidade de debate sobre novas propostas de financiamento para o nível básico da educação brasileira. Na
condição de pesquisadora do financiamento da educação a professora Valois assumiu o compromisso de proferir a
palestra sobre o Financiamento da Educação de modo geral, enfatizando o recorte específico no Fundeb. Em
seguida apresentou o outro tema objeto de discussão desse Fórum - os conselhos municipais de educação. Explicou
a importância desse tema considerando o relevante papel desses colegiados nos espaços do poder instituído nas
municipalidades brasileiras. A partir desses esclarecimentos informou que o Fórum das Licenciaturas teria como
pontos de pauta e suas respectivas palestrantes os seguintes temas: “Financiamento da Educação: propostas e
alternativas no contexto de finalização do Fundeb”, discutido a partir da palestra proferida pela professora Socorro
Valois e “Conselhos Municipais de Educação: papel e desafios na execução das políticas educacionais” discutido a
partir da palestra proferida pela professora Maria da Solidade Menezes, conselheira do Conselho Muncipal de
Educação do município de Jaboatão dos Guararapes.
Em consulta aos participantes do Fórum foi acordado que após a apresentação das duas palestras o debate
seria iniciado com blocos de três perguntas de cada vez. Foi dessa forma que o debate transcorreu num clima
repleto de pronunciamentos e de muita curiosidade epistemológica manisfestada através de inúmeras perguntas.
Dessa forma, o Fórum das Licenciaturas cumpre mais uma vez sua função social de se constituir como espaço de
produção de conhecimento, pondo em pauta temas atuais e de relevante interesse para os cursos de licenciatura,
para a academia e para a sociedade em geral.
Segue alguns registros fotográficos do Fórum das Licenciaturas realizado nesse dia.

