Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 18/07/18
A reunião do Fórum das Licenciaturas foi realizada no dia 18 de julho de 2018, às 15h
no auditório da Pró-Reitoria de Atividades de Extensão - PRAE. Essa reunião do Fórum
estava marcada previamente para realizar-se às 9h, porém devido à reunião geral com
todas as coordenações da UFRPE convocada pela Administração Superior com vistas à
apresentação do Relatório de Gestão de 2017 o Fórum das Licenciaturas foi transferido
para o horário da tarde. Essa mudança foi amplamente divulgada o que garantiu a
presença significativa de participantes. Entre os diversos meios de divulgação o Fórum
contou com aviso no site na Universidade disponível no link:
http://www.ufrpe.br/br/content/f%C3%B3rum-das-licenciaturas-da-ufrpe-temhor%C3%A1rio-de-encontro-alterado.
A Professora Socorro Valois deu início à reunião apresentando a pauta que teve como
primeiro ponto a apresentação do Programa “Dinheiro Direto na Escola – PDDE” por
alunos e alunas do curso de Licenciatura em Educação Física, como conteúdo estudado
na disciplina de Estrutura e Funcionamento da Educação Brasileira. Esse primeiro ponto
de pauta se mostrou relevante por marcar a participação de discentes de curso de
licenciatura como palestrantes do Fórum e por se constituir como base introdutória à
apresentação dos pontos seguintes da pauta. Um desses pontos dói a apresentação do
Programa “Novo Mais Educação - PNME”, pela profª. Simone Goretti da Silva Lemos,
Coordenadora do Programa na Gerência de Educação Integral da Secretaria Municipal
de Educação do Recife. O outro ponto da pauta foi a apresentação do Programa “Ensino
Médio Inovador – PROEMI”, pelas professoras Maria de Fátima dos Santos Souto e
Maria da Conceição Santos, ambas coordenadoras dos Programas na Gerência de
Ensino Médio da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco.
Após as apresentações a Prof. Socorro Valois abriu para o debate, inicialmente proposto
a partir do bloco de três perguntas. Porém, dado o elevado número de pessoas que se
inscreveram cada bloco passou a contar com cinco perguntas e as respostas das
professoras.

