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Ata da Reunião Ordinária do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente
Aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2012, teve início às 09 horas, no
auditório da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a Reunião 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, 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 do Oeste do
Paraná – UNIOESTE, União dos Dirigentes Municipais de Educação no Paraná
– UNDIME, União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação - UNCMEPR, APP Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná,
Instituto Federal do Paraná – IFPR, Sindicato dos Trabalhadores da Educação
Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná – SINDIEDUTEC,
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior - CAPES. O
Secretário de Educação do Paraná e Presidente do Fórum de Apoio a
Formação Docente do Paraná, Sr. Flávio Arns, realizou a abertura do Fórum
comentando sobre o encontro do Fórum dos Conselhos Estaduais de
Educação da Região Sul e Sudeste, destacando os caminhos e desafios das
ações docentes, atribuições estas das IES, Conselhos Estaduais e Secretaria
de Educação. Após, todos os presentes se apresentaram e o Secretário abriu
os trabalhos solicitando que a Profa Cristiana Gonzaga – SEED, encaminhasse
os itens da pauta. Item 1 – Ata. Como primeiro ato da reunião foi aprovada a
Ata da Reunião do Fórum do dia 30 de maio de 2012, com contribuições da
Profa Maria Irene Pelegrinno de Oliveira Souza – UEL e solicitada assinatura

dos presentes. Na sequência, seguiu-se a apresentação das justificativas de
ausência dos membros Profa Alayde Digiovanni - UNICENTRO, Profa Graciete
Tozetto Goes – UEPG, Profa Maria Luisa Furlan Costa – UEM, Profa Gisele
Masson – ANFOPE, Profa Hermínia Marinho – UEPG, Profa Maria Aperecida
Crissi Knupell – UNICENTRO, Prof Mario Candido de Athayde Júnior – SETI.
Item 3 – Membros – posse de novos membros: encaminhou-se a posse de
novos membros do Fórum: Prof Dr Ludoviko Carnasciali dos Santos para
ocupar o assento de titular da UEL; Prof Dr Mário Cândido de Athayde Júnior
como suplente do representante titular da SETI e Prof Alysson Augusto
Padilha, titular pela UNDIME. A plenária do Fórum aprovou a inclusão dos
professores supra-citados. Retomando-se os itens, Item 4 – Calendário 2012 A plenária também aprovou o calendário para as próximas Reuniões do Fórum,
ficando marcadas as seguintes datas: 04 de outubro, 21 de novembro e 11 de
dezembro de 2012. A Superintendente Profa Meroujy G. Cavet solicitou leitura
da pauta na íntegra para depois serem retomados os itens necessários.
Sugestão aceita, procedeu-se a leitura dos itens com inclusão do Item 14 –
Curso de Especialização em Educação Física pela UEL, solicitado pela
Profa Maria Irene. Após a leitura da pauta o Secretário passou a palavra para o
Prof Mario Pederneiras para falar sobre o Item 13 - I Seminário do Fórum
Paranaense de Apoio a Formação Docente. A Profa Meroujy solicitou a
entrega da programação aos membros do Fórum. Prof Mário falou da
programação: à noite será uma abertura formal iniciando às 19 horas com uma
apresentação musical e breves falas dos participantes da mesa. No dia
seguinte é importante que todos estejam presentes as 08 horas da manhã para
que as atividades sejam iniciadas no horário, pois teremos a apresentação de
todas as IES. Serão conhecidas as políticas de formação inicial e continuada
das Universidades e, ainda, as reais necessidades do quadro da formação de
professores da SEED e da UNDIME, aprofundando-se os conhecimentos sobre
a formação docente. A SETI apresentará sua política uma vez que está
diretamente envolvida. No período da tarde teremos a apresentação da SEED

e da UNDIME-PR sobre os estudos dos docentes do Estado do Paraná.
Destacou que a política não vai ao encontro da necessidade da Educação
Básica. Encerrada a exposição, Ana Claúdia Ferigotti – SETI, solicitou
informações sobre o credenciamento da UNESPAR diante da mudança do
regimento do Fórum. O Secretário respondeu que deve ser aguardado o ato da
Universidade para inseri-la no Fórum. Concluiu-se nessa solicitação o Item 12
– Assento no Fórum da UNESPAR. A Profa Cristiana propõe a discussão do
Item 14 - Aprovação do curso de Especialização em Educação Física da
UEL. A Profa Maria Irene apresentou a solicitação de abertura do curso de
especialização de Educação Física a distância e falou que seria necessário
utilizar a estrutura da Universidade Aberta do Brasil (UAB). A Profa Alvana
explicou sobre a impossibilidade da vinculação pela UAB por ser curso de
especialização, modalidade não atendida nesse momento por esse sistema,
mas que seria possível pelo PDE-Interativo. A Profa Fernanda Scaciotta S. da
Silva - SEED, confirmou a informação da Profa Alvana Bof, mas relatou que em
uma reunião em Brasília, foi orientado que poderia ser feita, por meio do
Fórum, a indicação da abertura do referido curso de especialização à CAPES
para inclusão do curso no Cadastro Nacional de Cursos. Ficou aprovado pela
plenária o envio da solicitação da UEL para a CAPES para inclusão no
Cadastro Nacional de Cursos. Profa Fernanda aborda sobre o Item 9 – Plano
Estratégico/PDE Interativo informando que o sistema continua suspenso para
acesso ao Fórum. Após essa informação, concluiu-se o item 9. Passando para
o item 6 – Aprovação da oferta de curso de “Especialização em
Coordenação Pedagógica – Escola Nacional de Formação de Gestores da
Educação Básica Pública”. A Profa Gláucia da Silva Brito – UFPR,
apresentou a proposta do curso de especialização, modalidade semi-presencial
e o curso foi aprovado pela plenária. Item 5 – Implantação de novos polos
UAB no Paraná – a Profa Cristiana expôs sobre as solicitações de implantação
de novos pólos da UAB feita por alguns Municípios: Marmeleiro, Ofício nº 0302012 UAB/UNICENTRO, protocolo SEED nº 11.584.427-0; Santo Antônio do

Sudoeste, Ofício 208/2012, protocolo SEED nº 11.471.580-8; Santo Inácio,
Ofício 173/2012, protocolo nº 11.514.712-9, e Rondon, sem protocolo, citado
pela Larissa B. Rosa - UNDIME. A Profa Alvana explicou que para ser
aprovado um novo polo é necessário: 1º - que venham casadas a oferta de
curso de alguma IES com a demanda; 2º – que passe pela aprovação e
indicação do Fórum; 3º – solicitação de abertura ao MEC, pelo Fórum, para
posterior avaliação e monitoramento das condições necessárias para
funcionamento do polo. Destacou que a abertura não ocorrerá de forma isolada
e sugeriu que seja realizado um estudo sobre os polos abertos no Estado e a
necessidade de abertura de novos polos. Diante da sugestão, o Secretário
solicitou o estudo indicado pela CAPES das necessidades e das demandas dos
municípios e a retomada desse assunto no próximo encontro do Fórum.
Ressaltou que devemos pensar como gostaríamos a rede de formação inicial e
continuada no Paraná para atender às diferentes regiões do Estado, inclusive
as de fronteira. Profa Alvana complementou que se deve pensar na demanda
potencial do município. Ficou aprovado pela plenária que não serão
referendados pelo Fórum, nesse momento, a abertura de novos polos tendo
em vista a proposta de estudo sobre a atual realidade dos que já estão abertos,
bem como, das demandas e ofertas necessárias. O Prof Pedro Paulo Ayrosa –
UEL propôs à CAPES a abertura de polo nas dependências da UEL para
atender a outras demandas como sendo um novo arranjo desse sistema. Na
sequência, tratou-se do Item 7 – Regimento do Fórum. A Profa Cristiana
realizou a leitura do Artigo do Regimento do Fórum que diz respeito a quem
tem assento no Fórum. O Secretário citou que o Fórum deve representar a
necessidade do Estado, o pensamento da IES, e não o pensamento individual.
Foi aberta discussão, surgindo deferentes propostas de representação e
número de assentos, com destaque à participação da pró-reitoria como
membro nato. A Profa Alvana considerou importante e desejável a participação
de um membro da IES representante dos programas relacionados à formação
docente, como o pró-reitor(a). Profa Fernanda – SEED comentou sobre a não

abertura de representantes por campi, pois a representação é da Instituição
como um todo, sugerindo um titular e um suplente. Encerrada a discussão, foi
proposto e aprovado pela plenária que cada instituição encaminhará sua
sugestão de composição dos assentos para uma melhor adequação da
representatividade para ser votada na próxima reunião do Fórum. Item 08 –
Solicitação de adesão ao Fórum da Universidade Fronteira Sul – protocolo
11.584.427-0. A Profa Fernanda defendeu a adesão da Universidade Federal
da Fronteira Sul no Fórum pelo atendimento à região onde está situada. O
Prof. Mario Pederneiras – CEE, apoiou ressaltando a importância das
Instituições Federais atuantes no Paraná terem representação no Fórum. Após,
a Plenária aprovou a inclusão da Universidade Fronteira Sul e será
encaminhada a decisão aos solicitantes. Item 10 – Ensino Religioso: oferta
de cursos de graduação, pós-graduação ou formação continuada para
professores da Educação Básica. A Profa Fernanda retomou o assunto
discutido na reunião do Fórum, no dia 30/05/2012. Citou que na SEED foi
realizada uma pesquisa sobre a legislação de Ensino Religioso sendo
consultados os documentos da LDB, Constituição Federal, Conselho Estadual
de Educação e Diretrizes Curriculares Estaduais. Diante disso, relatou que não
compete a SEED propor curso de graduação ou pós-graduação, mas sim, às
IES e a SETI que devem, em consonância, propor tais cursos. Perguntou do
interesse das IES em atender essa demanda. A Profa Maria Irene - UEL expôs
que tentou abrir o curso de Ciências da Religião mas não foi possível pelo
número de candidatos. A Profa Ana Rita Levandovski – UENP, comentou que a
UENP pensa em ofertar um curso de especialização em Ensino Religioso.
Profa Maria Irene informou que a UEL possui curso de especialização em
Religiões e Religiosidade. O Secretário propôs que não seja ofertado curso de
graduação mas sim de pós-graduação, com ênfase no estudo das religiões.
Ficou acordado que a Profa Cristiana encaminhará os documentos levantados
pela SEED para estudo e verificação das possibilidades de oferta de cursos
pelas IES. Item 11 – Estratégias para fortalecer o credenciamento da

UNIOESTE para oferta de cursos na Modalidade a Distância – EaD. Ana
Cláudia, informou que a UNIOESTE é a única universidade não credenciada
pelo MEC e solicitou orientação à CAPES de como proceder para credenciá-la.
Profa Alvana e prof Pedro Paulo, orientaram que a UNIOESTE deve protocolar
junto ao MEC e acompanhar o processo monitorando constantemente. Item 2 –
Apresentação dos/das representantes do MEC/CAPES. A Profa Alvana fez
alguns informes citando que a Plataforma Freire está sendo remodelada e que
teremos um formulário mais simplificado para as inscrições que serão
realizadas no 1º semestre de 2013. Sobre o PARFOR presencial, informou que
não serão abertas inscrições para esse semestre em função da mudança na
Plataforma. Também falou que a CAPES está disponibilizando bolsas de
estudos para os professores da rede pública da Educação Básica em
diferentes áreas: curso de aperfeiçoamento em Inglês em Londres durante 5
semanas; curso de aperfeiçoamento em Física, no Instituto CERN, e de
aperfeiçoamento em Portugal. Mesmo havendo algumas dificuldades com a
língua estrangeira para alguns países, recomendou que sejam consultados e
divulgados os editais da CAPES para os professores. 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, 28 de agosto de 2012.

