Memória Fórum das Licenciaturas do dia 10/09/19

A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 10 de setembro de
2019, às 15h na Sala de Seminários do CEGOE. 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 05/09/19 que pode ser
observada através do link:
http://www.ufrpe.br/br/content/gestão-da-educação-municipal-é-tema-de-fórum-daslicenciaturas-da-ufrpe
A Profª. Socorro Valois fez a abertura do Fórum apresentando os pontos de
pauta que contou, inicialmente, com alguns informes gerais, depois a professora propôs
a metodologia de debate da temática, em consenso com os presentes e por fim fez a
apresentação da palestrante convidada, a Profª. Andreika Asseker, Secretária de
Educação do município de Igrassu, que proferiu palestra intitulada “A gestão da
educação municipal: desafios, avanços e perspectivas”.

A palestra se mostrou muito rica ao abordar

os indicadores de acesso,

permanência e aprendizagem relativos à Educação Básica no Brasil e no município de
Igarassu; a importância e função social do professor da educação básica; a valorização
do magistério; o planejamento e a prática da gestão, o financiamento da educação entre
outros itens.

Após a apresentação do tema a Profª. Socorro Valois deu início ao debate que se
materializou a partir de inúmeras perguntas relacionadas à gestão da política
educacional, à gestão pedagógica na secretaria de educação e nas escolas, à inclusão de
pessoas com deficiência, ao trabalho com as famílias dos alunos. Enfim foi um debate
riquíssimo ratificando o Fórum das Licenciaturas como um espaço de produção de
conhecimento, de fortalecimento

da organicidade entre a Universidade e a redes

públicas, de aprofundamento sobre a importância dos cursos de licenciatura e dos cursos
de formação continuada.

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.

