Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 13/12/17
A reunião do Fórum das Licenciaturas, atendendo ao cronograma previamente elaborado e publicado no
site da PREG, foi realizada no dia 13 de dezembro de 2017, às 15h no auditório da Pró-Reitoria de
Atividades de Extensão - PRAE. A Professora Socorro Valois deu início à reunião apresentando a pauta e
uma retrospectiva ilustrada de todos as reuniões do Fórum que foram realizadas mensalmente, no decorrer
do ano de 2017. Discorreu ainda sobre a função social do Fórum das Licenciaturas da Universidade
Federal Rural de Pernambuco que se constitui como espaço de debate, produção de conhecimento e de
formação continuada. Dentre os seus objetivos pretende contribuir com o debate de questões relacionadas
à reformulação dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura e, assim subsidiar essa
reformulação. Nessa perspectiva, explicou que questões atinentes à fundamentação teórica dos referidos
projetos, bem como às concepções que, postas ali, orientarão a organização curricular do curso emergem
dando ensejo à pauta que nesse Fórum debruçou-se sobre “A questão teórica na constituição do espaço
acadêmico de formação de professores” como temática que foi problematizada em palestra proferida pelo
Prof. Dr. Ezir George Silva. O professor Ezir abordou de forma crítica e com fundamentação teórica
consistente o objeto epistêmico da Educação; os fundamentos da Educação que têm orientado a formação
de professores; a lente epistemológica mediante a qual a teoria se articula com a prática nos espaços de
formação de professores e nos espaços de atuação profissional. Discorreu ainda sobre os fatores políticos,
econômicos e sociais condicionantes das escolhas teóricas que fundamentam os espaços de formação e de
atuação profissional e, com base nessas escolhas, a articulação que se constrói entre as Instituições de
Educação Superior que formam professores e os espaços de gestão das redes de ensino e os espaços
escolares que os recebem como profissionais. Ressalta-se a importância da forma clara e objetiva com a
qual a temática foi problematizada o que estimulou o debate e suscitou um número considerável de
questões e observações evidenciando a necessidade da discussão teórica que fundamenta qualquer ação
pedagógica.
Segue alguns registros fotográficos do Fórum.

