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Ata da Reunião Ordinária do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente

Aos vinte e um dias dias do mês novembro de 2012, teve início às 09 horas, no
auditório da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a Reunião Ordinária do
Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente do Paraná. Estiveram presentes
representantes das seguintes instituições: Secretaria de Estado da Educação do
Paraná – SEED, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SETI,
Conselho Estadual da Educação – CEE/PR, Conselho Municipal de Educação de
Curitiba - CME/Curitiba, Universidade Federal do Paraná – UFPR, Universidade
Estadual do Norte do Paraná – UENP, Universidade Estadual de Maringá – UEM,
Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Estadual Centro Oeste –
UNICENTRO, Universidade Estadual de Ponta Grossa - UEPG, Universidade
Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Sindicato dos Trabalhadores da
Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná - SINDIEDUTEC,
Universidade Federal do Paraná - UFPR, Universidade Tecnológica Federal do
Paraná - UTFPR. O Secretário de Estado da Educação do Paraná e Presidente do
Fórum de Apoio a Formação Docente do Paraná, Sr. Flávio Arns, realizou a abertura
do Fórum saudando a todos e apresentando a Profa Lilian Dacol da Secretaria
Municipal de Educação de Curitiba que desenvolveu um trabalho junto com a Profa
Elizabeth Cristina Carassai Hernandes sobre as Matrizes Religiosas, o qual
envolveu a Música e o Ensino Religioso. A apresentação para o Fórum foi solicitada
tendo em vista as discussões realizadas por esse colegiado sobre as demandas de
Ensino Religioso no Paraná. Dando continuidade à Reunião do Fórum, a Profa
Cristiana Gonzaga, secretária do Fórum, procedeu à leitura dos itens da pauta com
os respectivos encaminhamentos. ITEM I – Ata. Foi aprovada a Ata da Reunião do
Fórum do dia 28 de agosto de 2012, enviada anteriormente, via e-mail, para os
membros do Fórum e solicitada assinatura dos mesmos. ITEM II – Informes gerais: 1
– Justificativa de ausência: Profa Maria Luisa Furlan Costa – UEM; Profa Silvia Alves
dos Santos – ANFOPE; Profa Walkiria Mazeto – APP Sindicato; Prof Ariel Scheffer
da Silva - IFPR; Ana Cláudia Miguel Ferigotti - SETI. 2 – Membros – Conforme
mudança no nº de assentos das Instituições, aprovada na reunião do Fórum no dia
04 de outubro, foram empossados os seguintes membros: pela Universidade
Federal da Fronteira Sul: Prof. João Alfredo Braida - Titular e Prof. Paulo Henrique

Mayer - Suplente; pela UEM: Prof Eduardo Radovanovic – Suplente da Pró-Reitora
Profa Ednéia Regina Rossi; Profa Regina de Jesus Chicarelle – Suplente da Profa
Leonor Paini/PARFOR; Profa Rosângela Mazzia I. Rodrigues – Suplente da Profa
Maria Luisa F. Costa/UAB; pela UEL: Profa Maria Helena D. de Menezes Guariente
– Suplente do Pró-Reitor Prof. Ludoviko Carnasciali dos Santos; Profa Cleusa E. dos
Santos Cacione – Suplente da Profa Maria Irene Pelegrino de Oliveira
Souza/PARFOR; pela UEPG: Profa Joseli Almeida Camargo – suplente da PróReitora Profa Graciete Tozetto Góes; Prof. Silvio Luiz Rutz da Silva –
titular/PARFOR e Profa Beatriz Gomes Nadal – suplente/PARFOR, Profa Elenice
Parise Foltran – suplente da Profa Hermínia Regina B. Marinho/UAB. 3 – Agenda
das Reuniões Ordinárias de 2012: ficou confirmado para o dia 11 de dezembro de
2012 a próxima Reunião Ordinária. Na sequência, discutiu-se o ITEM III ASSUNTOS: 4 - Plano Estratégico/PDE Interativo. A DIretora de Políticas e
Programas (DPPE) da SEED, Profa Fernanda Scaciota S. da Silva retomou a
apresentação do Ofício nº 1.773/2012/GAB/SEB/MEC feita na reunião do dia
04/11/12, e procedeu ao relato da reunião realizada em Brasília, no dia 17/10/2012.
Os temas discutidos foram formação de professores; ações da CAPES com foco na
Cooperação Internacional na Educação Básica; PARFOR; Sistema SINAFOR. Ficou
acordado que os detalhes de cada assunto discutido na referida reunião serão
encaminhados, por e-mail, aos membros do Fórum. 5 - Autorização para pesquisa. A
SEED recebeu uma solicitação de pesquisa do Programa de Pós-Graduação Stricto
sensu em Educação - Mestrado Acadêmico em Educação, da Fundação
Universidade Federal de Rondônia (PPGE/UNIR), sob orientação da Profa. Dra.
Tânia Brasileiro e apoio da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo
(FE-USP), Procad/Capes UNIR-USP. Tendo em vista a solicitação de dados
pessoais dos membros do Fórum, a Profa Cristiana propôs encaminhar a cada um a
pesquisa para conhecimento e autorização, para posterior liberação à interessada.
Acordado entre os membros, a pesquisa será encaminhada via e-mail. 6 - Matriz
Curricular. A Superintendente da Educação Profa Meroujy Giacomassi Cavet expôs
sobre a proposta de matriz curricular elaborada pela SEED após estudo coletivo
envolvendo professores, alunos, diretores e pedagogos, realizado desde fevereiro
de 2011, e de uma consulta pública realizada em outubro de 2012. Apresentou a
estrutura da Matriz que propõem ampliação da carga horária para as disciplinas de
Português e Matemática e as alterações correspondentes às demais disciplinas para
atendimento da carga horária total para o Ensino Fundamental e Médio. Justificou as
alterações em virtude dos resultados do ENEM e da Prova Brasil; pelo número

excessivo de matrizes no Estado, sendo cerca de 2100 diferentes matrizes, o que
dificulta a organização da hora atividade concentrada, o planejamento da formação
continuada e a transferência de aluno. A Profa Maria Irene Pellegrino (UEL) levantou
a discussão sobre a mudança da metodologia do professor e a necessidade de
maior aproximação entre as áreas. Profa Meroujy relatou sobre a experiência de
organização por área proposta pelo MEC em 2000, não sendo efetiva, mas destacou
que atualmente, a ênfase da SEED é de um trabalho interdisciplinar. Os professores
Ludoviko Carnascialli dos Santos (UEL), Leonor Dias Paini(UEM) e Mário Athayde
Júnior (SETI) argumentaram sobre as necessidades de formação dos professores
em todas as áreas, em especial Língua Portuguesa. O Secretário Flávio Arns
comentou que se poderia ampliar o debate para amadurecimento sobre o assunto.
Destacou a necessidade de se corrigir o número de matrizes no Estado e que todos
os aspectos apresentados pela Superintendente merecem debate, incluindo
aprovação, reprovação, formação continuada, uso de tecnologias. Na sequência,
discutiu-se o assunto 7 - Calendário PARFOR/Presencial - 2013. Ofício Circular nº
010/2012/DEB/CAPES - Sistema PARFOR presencial. A Profa Cristiana expôs
sobre a demanda da SEED para 2ª licenciatura, com proposição de cerca de 17 mil
vagas para as diferentes disciplinas da Educação Básica no Estado. Com relação à
Formação Pedagógica, a SEED optou por não cadastrar a demanda por disciplina,
entendendo que o professor necessita de uma formação pedagógica ampla para a
complementação do curso de bacharelado que já possuem. Tendo em vista que o
sistema da Plataforma Freire propôs a indicação da demanda por disciplina e que
dessa forma não atendeu à necessidade do Paraná, após contato e orientação do
MEC, pela Profa Izabel Pessoa, a SEED encaminha ao Fórum a demanda de
Formação Pedagógica para 483 professores bachareis, independente da área de
formação e disciplina de atuação. Colocada em votação para a plenária a demanda
foi aprovado por uninimidade pelo Fórum e será lançada em espaço específico para
essa demanda a ser aberto no sistema para o "perfirl Fórum", conforme orientação
do MEC. O Prof Amarildo Pinheiro Magalhães (SINDIEDUTEC) apoiou a proposta
de Formação Pedagógica ampla e solicitou que as Instituições de Ensino Superior
(IES) do Estado atendam à demanda de formação pedagógica dos professores das
instituições federais. Citou o caso do Instituto Federal do Paraná (IFPR) que é
composto pela maioria de professores bachareis que necessitam tal formação
porém, não estão contemplados na demanda do Estado. A Profa Sonia Ana
Charchut Leszczynski (UTFPR) comentou que o MEC entende que os professores
das Instituições Federais podem ser atendidos uma vez que são instituições

públicas. Dessa forma, os professores do IFPR podem participar. A Profa Cristiana
solicitou o levantamento da demanda do Instituto ao Prof Amarildo que ficou de
encaminhar à referida Instituição o acordado nesta reunião do Fórum. A Profa
Cristiana solicitou à plenária aprovação da demanda das 483 vagas para
professores do Estado e inclusão dos professores das Instituições Federais.
Solicitações ratificada e aprovadas por unanimidade. A Profa Cristiana retomou o
calendário PARFOR/Presencial 2013, lembrando que as IES tem o prazo até o
próximo dia 26/11/12 para lançar suas ofertas. Também, segundo o calendário, o
período de 27/11/12 a 04/02/13 está destinado aos ajustes entre oferta e demanda
pelo Fórum. Propôs que os ajustes sejam feitos na próxima reunião do Fórum, dia
11/12/12,
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Acordado entre os membros, ficou previsto para o dia 11/12/12 os ajustes entre
oferta e demanda PARFOR/Presencial 2013. Profa Maria Irene (UEL) comentou
sobre a carga horária do curso de Formação Pedagógica ser de 800 horas e não
540 horas conforme algumas ofertas. Profa Sonia Ana (UTFPR) comentou que a
UTFPR está passando por avaliação de cursos e questionou o sistema de avaliação
considerar o PARFOR nos moldes da avaliação dos cursos regulares, afirmando que
deveriam ser avaliações diferentes. Profa Leonor Paini (UEM) perguntou sobre a
possibilidade do curso de formação pedagógica ser transformado em pósgraduação. Professoras Graciete Tozetto Goes (UEPG) e Sonia Ana explicaram que
não é possível tendo em vista as vertentes diferentes de cada curso. Destacaram
que os cursos do PARFOR atendem aos professores com bacharelado e que atuam
na Educação Básica. Na continuidade à reunião, a Profa Fernanda solicitou inversão
da pauta antecipando o assunto 10 - PARFOR - Curso de Língua Alemã –
solicitação Universidade Federal do Paraná, enquanto a Profa Maria Aparecida
Crissi Knüppel (UNICENTRO) se preparasse para apresentação sobre o Estudo dos
pólos da UAB/PR. Sobre o curso de Língua Alemã, o Prof Paulo (UFPR) solicitou a
aprovação do curso de Licenciatura em Alemão, via PARFOR, tendo em vista as
ações do Governo Federal em línguas estrangeiras e a possibilidade de realização
do 1º intercâmbio entre UFPR e Alemanha. O curso foi aprovado pela plenária.
Retomado o item 8 - Estudo dos Pólos, a Profa Maria Aparecida apresentou os
dados sobre a avaliação dos Pólos UAB realizada pelo MEC e repassados aos
coordenadores da UAB, das IES, em reunião em Brasília. Segundo o coordenador
geral dos Pólos UAB/MEC, novos critérios estão sendo propostos pelo MEC para
abertura de pólos, seleção de coordenadores e investimento da CAPES. O MEC
organizou uma comissão especial de avaliadores que seguirão critérios únicos para

avaliação de todos os pólos. A partir de Janeiro de 2013 deverá ser publicado novo
edital para abertura de pólos. O destaque é que a partir desse edital, para abrir um
pólo, este deverá estar em perfeitas condições. Atualmente, a CAPES investirá nos
Pólos considerados Aptos (AA). Os demais terão até fevereiro de 2013 para
adequação ou, caso contrário, serão fechados. Sobre os pólos mantidos pelo Estado
do Paraná, totalizando 8, a Profa Fernanda (SEED), o compromisso da SEED é em
deixá-los organizados para que todos fiquem aptos pois, no próximo ano, a proposta
será transferi-los para os municípios. A Profa Maria Aparecida comprometeu-se em
disponibilizar a apresentação sobre os Pólos aos membros do Fórum, via e-mail.
Diante do quadro apresentado, no Paraná, até o momento, são 24 pólos aptos dos
48 em exercício. Quanto ao estudo dos Pólos, a sugestão da Profa Maria Aparecida
foi que aguardássemos a finalização dos trabalhos do MEC, previsto para fevereiro
de 2013, e também, as mudanças que ocorrerão devido ao resultado das eleições
municipais. Proposta aceita e aprovada pela plenária. 9. Aprovação dos cursos de
Língua Portuguesa (Letras Vernáculas) e o curso de Formação Pedagógica em
Artes Cênicas - Universidade Estadual de Londrina – solicitação realizada pela
instituição. O curso de Língua Portugues foi aprovado pela plenária. O curso de
Formação Pedagógica em Artes Cênicas entrou em debate tendo em vista a decisão
tomada anteriormente sobre a proposta de formação pedagógica ampla, não
disciplinar. A plenária ratificou a decisão de formação pedagógica não disciplinar
tomada nesta mesma reunião, não aprovando a proposta disciplinar para Artes
Cênicas. Como o assunto da demanda e oferta para o PARFOR Presencial 2013
será retomado na próxima reunião do Fórum, em dezembro de 2012, acordou-se em
plenária, que essa solicitação da UEL será incluída na pauta. Como último assunto,
o Prof Mário Athayde Júnior (SETI) pediu a palavra e repassou o convite do
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), Sr. Alípio
Leal Neto, para que a reunião do dia 11/12/2012, ou em outra data, seja feita nas
dependências da SETI, na ocasião a SETI apresentará ao Fórum a proposta da
Universidade Virtual. Solicitação registrada e acordada que será agendada uma
reunião na SETI. Sem mais a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente
ata que segue assinada por mim, Profa Cristiana Gonzaga, Secretária do Fórum, e
por todos os presentes. Curitiba, 04 de outubro de 2012.

