
Ata da reunião do Núcleo das Licenciaturas da Universidade Federal de Alfenas, 
realizada em 12 de março de 2019. 
Pontos de Pauta:  
1 – Informes gerais e assinatura de ata da última reunião 
2 – Aproveitamento de carga horária do Programa Residência Pedagógica 
3 – Iniciação científica das licenciaturas 
4 – Sobre a Conclic 
No dia 12 de março de 2019, às 13h30min, reuniram-se na sala O-407, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Guilherme Henrique Gomes da Silva, os seguintes membros 
do Núcleo das Licenciaturas (NL): Prof.a Dr.a Célia Weigert (Ciências Biológicas), 
Prof. Dr. Frederico Augusto Toti (Física), Prof.a Dr.a Paula da Costa Souza (Letras), 
Prof.a Dr.a Sandra de Castro de Azevedo (Geografia), Prof. Dr. Olavo Pereira Soares 
(História) e Prof.a Dr.a Carla Helena Fernandes (Pedagogia). A membro do NL Prof.a 
Dr.a Andréa Mollica do Amarante Paffaro (Ciências Biológicas EAD) justificou sua 
ausência por motivo de outras reuniões. Os membros Prof. Dr. Glayton Carlos da 
Silva Trindade (Ciências Sociais), Prof. Dr. Mário Roberto Barro (Química EAD), 
Prof.a Dr.a Cláudia Torres e Maria Dorotéia Rodrigues (Técnico Administrativo) não 
informaram o motivo de suas ausências. O professor Olavo precisou se ausentar às 
14h pois tinha outra reunião. Iniciamos a reunião com os informes gerais e assinaturas 
das atas das últimas reuniões. Em seguida, o NL discutiu sobre sugestões na minuta 
de aproveitamento de carga horária do Programa Residência Pedagógica para na carga 
horária do estágio supervisionado contida no processo 23087.002101/2019-26, 
encaminhado pela Pró-Reitoria de Graduação ao NL. Os membros apresentaram uma 
preocupação de validar a carga horária do programa de forma a não prejudicar o 
processo formativo dos futuros professores. Além disso, os membros destacaram a 
importância de o professor supervisor do estágio ou responsável pela disciplina no 
qual o estágio está vinculado fazer a avaliação do estágio supervisionado. Os 
membros também destacaram a necessidade de os estudantes participantes do 
programa frequentarem os horários de orientação do estágio ou a carga horária teórica 
e de prática como componente curricular das disciplinas vinculadas ao estágio. Houve 
amplo debate com propostas de adições e modificações de itens da minuta. Ao 
término, o NL destacou a importância desta minuta de resolução para um bom 
andamento de ambos o programa Residência e o Estágio Supervisionado e destacou a 
necessidade de um diálogo constante entre os professores coordenadores do programa 
e dos estágios supervisionados. Além disso, o NL, ao analisar e fazer sugestões na 
minuta, destacou que não visou um endurecimento dos critérios para o 
aproveitamento do RP para o estágio; ao contrário, entende e respeita a autonomia e 
especificidade de cada curso. Como encaminhamento, o Prof. Guilherme estará 
encaminhando por e-mail as sugestões da minuta para os membros conferirem e 
posteriormente encaminhará as sugestões à PROGRAD. Em seguida, o Prof. 
Guilherme informou a respeito de uma reunião conjunta entre NL, PROGRAD e 
PRPPG para tratar a respeito do programa de Iniciação Científica das Licenciaturas, 
solicitando que, aqueles que tiverem alguma questão relacionada ao tema, que se 
manifestassem. Não houve mais manifestações sobre o tema. Os membros solicitaram 
que fossem enviadas as sugestões feitas pelo NL na última reunião, via e-mail. 
Posteriormente, discutiu-se sobre a importância de os NDEs dos cursos analisarem e 
discutirem a única proposta de Política de formação de professores até então 
submetida na Conferência das Licenciaturas, elaborada pelo NL. Como 
encaminhamento, os membros do NL reforçarão em seus respectivos NDEs a 



necessidade e a importância de discutir a proposta e divulgarão o sítio eletrônico da 
conferência com os membros de seus NDEs. No final da reunião, a professora Sandra 
fez a sugestão de o NL estudar e discutir a proposta prévia do Ministério da Educação 
a respeito das diretrizes para a formação de professores, uma vez que o documento 
encontra-se em fase de elaboração. A professora Sandra salientou a importância de 
nos manifestarmos criticamente em relação a esta proposta. Como encaminhamento, 
os membros do NL serão consultados e uma reunião para esse fim será marcada.  A 
professora Sandra também solicitou que o NL envie aos seus membros do NL a 
portaria de indicação dos respectivos membros com a data de validade da mesma. 
Como encaminhamento, o prof. Guilherme solicitará à PROGRAD a referida 
portaria, com as datas de validade. Para finalizar, os membros do NL agradeceram a 
professora Sandra pelo seu engajamento e dedicação ao Núcleo das Licenciaturas 
durante todos os seus anos de participação como membro e coordenadora. Foi feito o 
convite para que a professora Sandra continue participando das reuniões, como 
membro voluntária. Sem mais nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 15h30min 
e eu, Prof. Dr. Guilherme Henrique Gomes da Silva, lavrei a seguinte ata após lida e 
assinada por todos os membros do Núcleo das Licenciaturas presentes. Alfenas, 12 de 
março de 2019. 
 
Prof.a Dr.a Célia Weigert __________________________________________ 
Prof. Dr. Frederico Augusto Toti ____________________________________ 
Prof. Dr. Olavo Pereira Soares ______________________________________ 
Prof.a Dr.a Paula da Costa Souza ____________________________________ 
Prof.a Dr.a Sandra de Castro de Azevedo _____________________________ 
Prof.a Dr.a Carla Helena Fernandes _________________________________ 
Prof. Dr. Guilherme Henrique Gomes da Silva _________________________ 


