Memória da reunião do Fórum das Licenciaturas realizada no dia 17/05/17

A reunião do Fórum das Licenciaturas, atendendo ao cronograma previamente elaborado e
publicado no site da PREG, foi realizada no dia 17 de maio de 2017, às 15h. O empenho pelo
cumprimento do cronograma se dá na perspectiva de possibilitar a compatibilização de
compromissos nas agendas dos interessados em participar do Fórum, buscando viabilizar a
maior participação possível. Nesse mês de maio, excepcionalmente, houve mudança de local e
a reunião foi realizada no auditório do CEAGRI 2 (Sala 7). Essa mudança foi amplamente
divulgada, com bastante antecedência, para que não se constituísse como obstáculo à
participação no Fórum.
A prof. Socorro Valois deu início à reunião do Fórum apresentando informes e a pauta.
Apresentou o símbolo do Fórum criado pela Editora da UFRPE. Houve sugestão de pequena
modificação no símbolo, no sentido de eliminar duas abas arredondadas que se sobressaem da
parte vermelha da figura. A sugestão foi acatada pelos presentes. O Fórum teve continuidade
com o ponto de pauta constituído pela socialização por parte da CPA dos resultados da
autoavaliação institucional do ano de 2016. Esse ponto estava agendado desde o ano passado,
mas devido às mudanças na pauta do Fórum, ocasionadas pelas reformas propostas pelo
governo federal só nessa reunião foi possível atender à CPA que, mediante a exposição da
prof. Giselle Nanes apresentou o tema “Boletim CPA 2016: contribuição da autoavaliação
institucional para autoavaliação e planejamento dos cursos de licenciatura da UFRPE”. A
professora Giselle apresentou resultados específicos sobre a avaliação realizada pelos
estudantes dos cursos licenciaturas da Sede e Unidades Acadêmicas, passíveis de oferecer
importante contribuição à reelaboração dos projetos pedagógicos dos cursos de Licenciatura.
Destacou também os elevados índices de participação do segmento estudantil no Questionário
da CPA em 2015 e 2016, com respectivos índices gerais de 33,72% e 52,87% de participação.
Na ocasião a professora Giselle enfatizou o trabalho realizado na CPA pelo Técnico em
Assuntos Educacionais, Carlos Antônio Pereira Gonçalves Filho, e pelo Assistente
Administrativo, Rodolpho Belarmino da Silva. Considerando o elevado quantitativo de dados
sobre a universidade, cursos em geral e, sobre as licenciaturas em particular, foram
apresentados dados relativos a três eixos avaliativos e alguns indicadores desses eixos da
seguinte forma:
Eixo Avaliativo 01: Planejamento e Avaliação Institucional
- Divulgação dos resultados da autoavaliação institucional no curso;
Eixo Avaliativo 02: Desenvolvimento Institucional

- Conhecimento do PPC do curso;
- Relação teoria-prática no curso;
Eixo Avaliativo 03 (Políticas Acadêmicas)
- Diversificação de instrumentos didáticos;
- Diversificação de instrumentos avaliativos;
- Programa de monitoria;
- Oferta de estágio no curso;
- Contribuição do estágio na integração teoria-prática;
- Incentivo para integração entre atividades de ensino e pesquisa;
- Incentivo para integração entre atividades de ensino e extensão;
- Incentivo à iniciação docente.
Ao final da exposição a prof. Giselle respondeu a diversas perguntas dos presentes e divulgou
a proposta dos “Encontros de Autoavaliação” com os cursos de graduação realizada pela CPA.
Nesses Encontros são apresentados e discutidos, em conjunto com a coordenação de curso,
CCD e NDE, os dados do Boletim CPA-UFRPE, com a sistematização dos percentuais específicos
do curso e a interlocução com outros documentos e indicadores, tais como o Relatório do
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e o Projeto Pedagógico Curricular
(PPC). Nesse sentido, foi ressaltada a importância de práticas autoavaliativas, realizadas pelo
próprio curso, de forma a fortalecer processos e projetos de planeamento e melhorias dos
cursos. A professora informou ainda que os dados dos quais a CPA dispõe sobre os cursos não
se restringem aos eixos e indicadores apresentados, esses dados vão mais além e estão
compilados

em

publicações

da

CPA

disponíveis

no

site

da

PROPLAN

(http://www.proplan.ufrpe.br). Ao final da reunião a prof. Giselle entregou para constituição
do acervo do Fórum, uma cópia impressa do Boletim CPA-UFRPE 2016 (Dois Irmãos, UAG,
UAST, UACSA, UAEADTec).
A reunião foi finalizada pela prof. Socorro Valois com os seguintes encaminhamentos:
- Solicitar à Editora da UFRPE a modificação no símbolo do Fórum, conforme sugestão dos
participantes;
- As próximas reuniões do Fórum terão como pontos de pauta, na ordem que segue, os
seguintes temas:
- Base curricular constituída por disciplinas comuns a todos os cursos de licenciatura;
- Curricularização da extensão;
- A política do Ensino Médio encetada pela rede pública estadual e a BNCC sobre essa etapa
da educação básica

Prof. Gisele Nanes socializando resultados
divulgados no Boletim CPA/UFRPE 2016

Prof. Gisele Nanes apresenta cópia impressa do
Boletim CPA-UFRPE 2016

Prof. Gisele Nanes apresentando resultados
referentes à participação dos estudantes dos
cursos de licenciatura.

Versão impressa do Boletim CPA-UFRPE 2016
(Dois Irmãos, UAG, UAST, UACSA, UAEADTec)

