
Ata da reunião do Núcleo das Licenciaturas da Universidade Federal de Alfenas, 
realizada em 12 de dezembro de 2018. 
No dia 12 de dezembro de 2018, às 13h, 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 Cláudia Torres (Química) (a partir das 14h:30). Os membros 
do NL Prof.a Dr.a Andréa Mollica do Amarante Paffaro (Ciências Biológicas EAD) e 
Prof.a Dr.a Carla Helena Fernandes (Pedagogia) justificaram suas ausências por 
motivo de outras reuniões. O membro Prof. Dr. Glayton Carlos da Silva Trindade 
(Ciências Sociais), Prof. Dr. Mário Roberto Barro (Química EAD) e Maria Dorotéia 
Rodrigues (Técnico Administrativo) não informaram o motivo de suas ausências. 
Iniciamos a reunião com os informes gerais e assinaturas das atas das últimas 
reuniões. Em seguida, como representante do NL na comissão de organização da 
Conferência das Licenciaturas da UNIFAL-MG (CONLIC), a profa. Paula trouxe 
informações ao NL a respeito do planejamento da dinâmica da conferência, sobre as 
datas das principais etapas e dos seminários temáticos. O prof. Frederico, que também 
faz parte da comissão, projetou um arquivo com a agenda da conferência. Nesse 
momento, o NL discutiu vários pontos relacionados à conferência. A profa. Sandra 
argumentou que a proposta de abertura para o recebimento de mais textos bases para a 
política de formação de professores, além do elaborado pelo NL, pode ser 
problemático. Apontou que esse recebimento é desnecessário, uma vez que o NL, que 
possui representantes dos NDE de todas as licenciaturas, já elaborou um texto. Este, 
sim, deveria ser discutido e melhorado durante a conferência. A profa. Sandra, 
acompanhada por vários membros presentes, entende esse ponto como uma 
desvalorização do trabalho do NL em relação à elaboração do texto da política de 
formação de professores. A profa. Sandra também argumentou sobre a falta de 
diálogo da PROGRAD com o NL em relação à dinâmica da CONLIC, pois a proposta 
já veio pronta. O prof. Olavo chamou a atenção para a necessidade do envolvimento 
de todos os professores das licenciaturas na conferência, uma vez que, de forma geral 
nas licenciaturas da UNIFAL, apenas para os professores com formação na área de 
educação e ensino se envolvem nos assuntos relacionados à licenciatura. O prof. 
Olavo enfatizou a necessidade de um movimento da PROGRAD que leve ao 
envolvimento não apenas destes professores, mas de todos que estão ligados à 
formação dos professores da UNIFAL-MG. Em relação às propostas das temáticas 
dos seminários, embora o NL tenha sugerido palestrantes e temáticas, o NL entende a 
urgência da temática de Creditação da Extensão ser discutido nessa conferência. O 
prof. Olavo também destacou a importância de se criar, durante a conferência, um 
entendimento sobre o que a legislação sobre formação de professores traz e o que de 
fato é feito na prática. Passando para o próximo item da pauta, foi informado aos 
membros do NL sobre o encaminhamento do documento que prevê a atribuição de 
carga horária ao docente que ministra estágio supervisionado e também disciplinas 
que possuem prática como componente curricular. Também foi informado sobre o 



fechamento dos critérios para a elaboração do edital de iniciação científica para as 
licenciaturas. Em relação ao estágio, a profa. Sandra argumentou que devemos tomar 
cuidado e orientar os NDE de forma que a Residência Pedagógica não se sobreponha 
ao estágio supervisionado. Argumentou que questões como o aproveitamento do 
relatório da residência para o estágio e aproveitamento de ações que não sejam a 
carga horária, podem ferir a autonomia do professor do estágio, a isonomia dos alunos 
e também o próprio projeto de curso. Apontou que as resoluções dos cursos a respeito 
desta temática devem focar apenas no aproveitamento da carga horária e não na 
sobreposição do estágio com a residência. Como encaminhamento deste tópico, o 
prof. Frederico, coordenador do Programa de Residência Pedagógica da UNIFAL-
MG, elaborará uma resolução padrão levando estes aspectos em consideração. 
Posteriormente, discutimos a respeito das ausências não justificadas de membros do 
NL durante as reuniões. Como encaminhamento deste tema, o NL solicitará à 
PROGRAD que comunique os presidentes dos NDE dos cursos sobre as ausências 
nas reuniões e que solicite a troca dos membros quando houver mais do que três 
ausências sem justificativas. Os membros entendem que o NL é um órgão 
fundamental para o fortalecimento das licenciaturas na universidade e não pode ser 
deixado em segundo plano. Para finalizar, os membros do NL concordaram que as 
reuniões preferencialmente aconteçam às quintas-feiras, das 13h às 15h. Sem mais 
nada a ser tratado, a reunião foi encerrada às 15h00min 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 dezembro de 2018. 
 
Prof.a Dr.a Célia Weigert __________________________________________ 
Prof.a Dr.a Cláudia Torres _________________________________________ 
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. Dr. Guilherme Henrique Gomes da Silva _________________________ 


