ATA 09/07/2020
FÓRUM PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE
Aos nove dias do mês de julho de dois mil e vinte, realizou-se Reunião Ordinária
do Fórum Permanente de Apoio à Formação Docente, pelo serviço de
comunicação por vídeo – MEET Google, no período matutino.

Estiveram

presentes representantes das seguintes instituições: Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste); Universidade Federal do Paraná (UFPR);
Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG; Instituto Federal do Paraná
(IFPR); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid); União
dos Conselhos Municipais de Educação do Paraná (Uncme); Universidade
Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de Maringá (UEM);
Universidade do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Estadual do Norte do
Paraná (UENP), Superintendência de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior –

(SETI) e Secretaria de Estado da Educação (SEED). Ana Nelly, atual Secretária
Executiva, leu o Ofício assinado por Renato Feder, Secretário da Secretaria de
Educação e do Esporte - SEED, que trata da alteração do presidente do Fórum.
A seguir, o atual presidente do Fórum, Roni Miranda, iniciou a reunião
cumprimentado a todos os presentes e apresentou a pauta da reunião.
Comentou como está acontecendo o atendimento aos alunos da rede estadual
de ensino do Paraná nesse momento de pandemia. Relatou que a formação
continuada de professores está acontecendo, por meio de webinar e o tema
recorrente é o uso de tecnologias digitais no ensino. Destacou a importância do
PIBID e Residência Pedagógica que aproxima escolas e universidades. Dando
sequência a pauta Ana Nelly socializando os informes gerais: a. Aprovação da
Ata das reunião anterior do dia 28/11/2019 a qual já havia sido encaminhada por
e-mail a todos(as) representantes. b. Justificativa de ausências – representante
da UNIOESTE Elenita Conegero Pastor Manchope. c. Inserção na pauta da
apresentação do Mapeamento da Formação de Professores no Estado do
Paraná – MapFOR, pela UFPR.

d. Formação Inicial de Professores:

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID Residência
Pedagógica – RP. Respeitando a ordem da pauta passou a palavra para Lucimar
Donizete Gusmão coordenadora da articulação acadêmica da SEED. Lucimar
relatou o status da habilitação do PIBID e RP. Enfatizou que a SEED desde a

divulgação dos editais 01 e 02 de 2020, vem se organizando por meio de
reuniões com os núcleos e com as universidades, para que PIBID e RP possam
contribuir com o aprendizado dos estudantes da rede estadual e com os futuros
professores. Lucimar destacou que apesar da inconsistência da plataforma as
habilitações das escolas indicadas pelos núcleos foram efetivadas. Em seguida
Luciano Pereira dos Santos Chefe do Núcleo de Maringá relatou o quão
importante é o PIBID e RP para as escolas que os recebem e que a articulação
entre núcleo e universidades tem sido muito boas. Falou da importância de se
ter uma expansão de vagas para outras unidades escolares e que não ficasse
só entre o eixo Maringá e região metropolitana. Fez o reconhecimento da técnica
Valéria Brumato Regina Fornazari que tem feito um excelente trabalho a frente
do setor de articulação acadêmica do núcleo, além de agradecer a Lucimar, Ana
Nelly e Irlene pelo ótimo trabalho desempenhado. Em seguida Valéria relatou
que desde o ano passado já estão refletindo sobre o PIBID e RP, e que isso se
deve ao relacionamento estreito entre NRE e UEM. Comentou a necessidade de
ter um número maior de escolas a serem contempladas com esses programas.
Desde o início do ano foram feitas inúmeras reuniões com as IES, para discutir
sobre as habilitações das escolas, pensando em vários aspectos, além da
distância das escolas, se as escolas tinham interesse em receber o programa e
se professores tinham perfil para serem orientadores. Lucimar agradeceu a
participação de Luciano e Valéria e destacou que além do núcleo de Maringá
todos os outros núcleos têm buscado essa aproximação com as universidades.
Em seguida Eduardo Barra - UFPR, fez uma intervenção elogiando o excelente
regime de colaboração entre SEED e Universidades. Eduardo disse estar
bastante animado com as falas do Chefe de Núcleo, Luciano, e da técnica
Valéria com o bom relacionamento entre a universidade e núcleos. Que o PIBID
e RP são programas que estão ligados intimamente com a formação inicial
docente algo que compete exclusivamente as universidades. Hoje os programas
de maior relevância de formação inicial docente no cenário nacional são sem
dúvidas o PIBID e o RP. Enfatizou que o momento é delicado devido a pandemia
e que talvez seja o pior ano dos cursos de licenciatura que já apresenta uma
evasão na casa de 70%. Assim se faz necessário que se tenha um olhar especial
a esses programas como um programa de formação de professores
principalmente.

Luciano

concordou

com

as

colocações

de

Eduardo

mencionando que os bolsistas do PIBID e RP estimulam os alunos da escola
básica a seguir uma carreira docente. E destaca que há um avanço entre 2018
e 2019 tanto quantitativo como qualitativo nos dois programas. Lucimar
apresentou o professor Anderfábio Santos que será o novo chefe do
Departamento de Desenvolvimento Curricular - SEED. Em seguida Lucimar
destacou que feitas as habilitações das escolas será feito um acompanhamento
bem próximo dos projetos que estão sendo desenvolvidos nas escolas. As
professoras Gabriela e Adriana, da UFPR, explanaram sobre o projeto:
mapeamento da formação de professores no estado do Paraná – MapFor. Esse
projeto se constitui de uma plataforma de dados educacionais abertos, que visa
mapear a formação dos professores no estado do Paraná. Professora Alexandra
da UEM, perguntou se estão sendo considerados apenas professores efetivos,
Gabriela respondeu que são todos os professores que atuaram em 2018 e que
os dados são retirados do Censo Escolar que são atualizados no mês de maio
de cada ano. Gabriela mostrou a plataforma apresentando suas funcionalidades
e como as informações podem ser consultadas. O link da plataforma foi
compartilhado com os presentes para que possam conhecê-la. Eduardo
comentou que Gabriela e equipe junto ao Laboratório de Dados Educacionais da
UFPR conseguiram avançar em relação ao que foi proposto inicialmente.
Parabenizou o trabalho de toda a equipe. Eduardo ainda destacou que hoje o
grupo é a grande referência para o FUNDEB no Brasil. Lucimar parabenizou o
trabalho da equipe que pensou na plataforma e quão importante são as
informações presentes nessa plataforma. Ana Nelly agradeceu as contribuições
de Gabriela e Adriana. Sugeriu uma nova data de reunião para setembro, na
segunda semana. A professora Leonor da UEM pediu a palavra para divulgar o
livro do PARFOR. Ana Nelly comentou que André Luís de Oliveira - UEM, via
chat, propôs uma reflexão sobre a Resolução nº 2, de 20 de dezembro de 2019
e que essa proposição poderá ser pauta da próxima reunião do fórum. A
professora Alexandra de Oliveira Abdala Cousin - UEM pediu que nas próximas
reuniões sejam discutidas além da formação de professores, as políticas de
valorização e as condições de trabalho docente. Roberta da UNESPAR fez a
divulgação do ebook sobre PIBID e RP. Eduardo pediu que o estágio obrigatório
seja pauta para a próxima reunião, já que é um assunto urgente por conta de
estudantes que irão se formar. Ana Nelly, comentou que os estágios ocorrem

nas redes: municipal estadual e privada. Reconheceu a importância da
discussão e que tem que trazer as outras redes. Barra concordou com Ana, mas
entende que a rede estadual é a mais diversificada e que a sua universidade por
ser pública entende que os estágios devem ser feitos na rede pública e quando
se fala de ensino médio, tem-se só a rede estadual. Ana comentou que de acordo
com a Deliberação do CEE os estágios obrigatórios estão suspensos. E que essa
discussão deveria se dar em outro momento de reunião. Ficando para setembro
a pauta estágio obrigatório. Ana Nelly agradeceu a presença de todos os
presentes e. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai
assinada por mim, Narjara Philippi, pela Presidente do Fórum, pela Secretária
Executiva e demais representantes deste Fórum.

