
Ata da reunião do Núcleo das Licenciaturas da Universidade Federal de Alfenas, 
realizada em 13 de novembro de 2018. 
No dia 13 de novembro de 2018, às 13h, reuniram-se na sala O-326, sob a 
coordenação do Prof. Dr. Guilherme Henrique Gomes da Silva, os seguintes membros 
do Núcleo das Licenciaturas (NL): Prof.a Dr.a Andréa Mollica do Amarante Paffaro 
(Ciências Biológicas EAD), 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.a Dr.a Carla Helena Fernandes 
(Pedagogia) e Prof. Dr. Olavo Pereira Soares (História). Das 13:20h às 14:20 também 
participou da reunião o Pró-Reitor de Graduação da UNIFAL-MG, Prof. Dr. José 
Francisco Xarão. A Prof.a Dr.a Cláudia Torres justificou sua ausência. Iniciamos a 
reunião com os informes gerais. A profa. Andréa comentou sobre sua participação na 
reunião do colegiado da PROGRAD, informando que o documento sobre o programa 
de valorização das licenciaturas foi apreciado pelo colegiado e o mesmo seguiu as 
orientações do NL, com exceção do item 8, o qual optaram por manter, ao invés de 
retirar, como proposto pelo NL. Posteriormente, iniciamos uma discussão a respeito 
da minuta de atribuição de carga horária docente relativa ao estágio na licenciatura, 
encaminhado ao Pró-Reitor de Graduação. A partir de uma reunião com o pró-reitor, 
o prof. Guilherme comentou que a PROGRAD concordou com o proposto pelo NL, 
contudo optou por não atrelar a carga horária docente ao número de estudantes, como 
proposto (a cada 15 alunos de estágio, 6 horas semanais ao docente). Nesse momento, 
alguns comentários foram feitos pelos membros NL: a profa. Sandra argumentou que 
fez uma pesquisa em outras universidades federais, para identificar a forma como as 
mesmas lidam com a carga horária docente relacionada ao estágio e a Prática como 
Componente Curricular (PCC). Nessa pesquisa, verificou que a maior parte já possui 
uma resolução específica para lidar com essas questões. Além disso, a profa. Sandra 
argumentou sobre as diferenças entre a Prática e a PCC e mencionou a importância da 
UNIFAL-MG lidar com essa questão. O prof. Frederico argumentou que uma 
possibilidade seria manter a PCC como disciplina, o que seria incorporado à carga 
horária docente. A profa. Carla comentou que as disciplinas que ministra (Inclusiva I 
e II) possui um grande número de alunos e, embora a professora esteja desenvolvendo 
atividades direcionadas à PCC, a carga horária desse trabalho não é atribuída à sua 
carga horária semanal. O prof. Olavo apontou a dificuldade em articular as disciplinas 
que não são da área de ensino com a PCC. Nesse momento, o prof. Xarão argumentou 
o porquê a PROGRAD não gostaria de atrelar a carga horária do estágio ao número de 
alunos. Foi proposto pelo NL que a carga horária docente referente ao estágio fosse 
atrelada à quantidade de horas de estágio, na proporção de que a cada 15 horas de 
estágio seja atribuída 1 hora semanal ao docente. Como encaminhamento em 
relação a esse tópico, o NL enviará uma minuta à PROGRAD com a referida 
sugestão. Em seguida, o prof. Xarão comentou a respeito de um edital específico de 
iniciação científica que será direcionado aos cursos de licenciatura. A proposta é que 
projetos de pesquisa sejam submetidos, visando a área de ensino e aprendizagem e 
outros aspectos relacionados à formação de professores, e que bolsas de IC sejam 
disponibilizadas. A PROGRAD solicitou que o NL elaborasse os critérios para a 



pontuação dos projetos. Solicitou igualmente que o NL auxiliasse no sentido de 
potencializar o uso de bolsas de BIC-Jr nesses projetos. Como encaminhamento em 
relação a esse tópico, o NL construirá, de forma conjunta, um documento com 
tais critérios via GoogleDocs. A ideia é finalizar até do dia 15/12/2018 para que o 
edital seja lançado ainda no começo de 2019. Em seguida, o NL discutiu sobre a 
criação de um manifesto a respeito do movimento “Escola sem Partido”. Após ampla 
discussão, como encaminhamento em relação a esse tópico, o NL encaminhará e-
mails para a coordenação institucional do PIBID e Residência Pedagógica para 
iniciar um movimento com coordenadores, supervisores e bolsistas, divulgando, 
inclusive, o documento emitido pelo Governo de Minas Gerais que argumenta sobre a 
inconstitucionalidade desse movimento. Para finalizar, o NL discutiu a questão da 
elaboração de uma resolução que trate da Prática como Componente Curricular 
(PCC), iniciado na última reunião. Foi relatado que alguns docentes estão 
desenvolvendo atividades na escola através da PCC, contudo, foi discutido que não há 
seguro para estes alunos, com exceção daqueles que já fazem seu estágio 
supervisionado. O prof. Xarão comentou que há um movimento da criação de um 
seguro geral para todos os estudantes da UNIFAL-MG, mas que ainda não foi 
concretizado. Durante a discussão, o prof. Frederico apontou que deveria ser 
equiparado a carga horária docente relacionada à Prática e a PCC. Após ampla 
discussão, como encaminhamento em relação a este tópico, o NL criará em 
conjunto uma minuta de resolução específica para a carga horária e 
encaminhará à PROGRAD, uma vez que foi consenso que o documento elaborado 
pelo NL sobre a Política de Formação de Professores da UNIFAL-MG traz elementos 
suficientes para orientar os projetos pedagógicos dos cursos a respeito desse tema. 
Além disso, o NL solicitará à PROGRAD o fomento de um evento debatendo esse 
tópico, e também para o compartilhamento de experiências, a ser feito durante a 
CONLIC. A profa. Sandra solicitou que fosse pedido ao prof. Glayton que ele 
enviasse aos membros do NL a normativa do MEC que comentou na reunião 
realizada no mês de outubro que fala especificamente sobre a carga horária docente 
do estágio e a PCC, pois nenhum membro conseguiu encontrar essa normativa. Em 
seguida, combinamos a data da próxima reunião, a ser realizada no dia 12 de 
dezembro de 2018. 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, 13 de 
novembro de 2018. 
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