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Relatório do II Fórum do Centro de Educação – 2018
No dia 20 de março de 2018, aconteceu na sala 32, do ICIV, às 15h, a segunda reunião
do Fórum do Centro de Educação, com a presença de 37 docentes, 4 técnicos e da professora
Zenólia Christina Campos Figueiredo, Pró-Reitora de Graduação da Ufes. Na pauta da reunião,
constou o seguinte assunto:
1. Encaminhamentos para a realização do Programa de Residência Pedagógica
No início, a coordenadora, professora Cláudia Maria Mendes Gontijo, esclareceu sobre as
reuniões realizadas com a finalidade de discutir o Programa: a) reunião com a Pró-Reitora no dia
7 de março sobre os Programas Pibid e Residência Pedagógica; b) encaminhamento de
memorando, no dia 8 de março, de solicitação de discussão nos departamentos do interesse de
realização do Programa de Residência Pedagógica; c) reunião com os chefes dos departamentos
do Centro de Educação, no dia 8 de março, para orientar sobre a importância das discussões no
âmbito das câmaras departamentais; d) reunião com a Pró-Reitora de Graduação, no dia 15 de
março, para tratar sobre o Programa, com foco nas decisões das câmaras, coordenação
institucional etc.; d) reunião do Conselho Departamental, no dia 16 de março, que deliberou sobre
a reunião do Fórum, com a participação da Pró-Reitora e com a finalidade de discutir
encaminhamentos para realização do Programa Residência Pedagógica.
Após esses esclarecimentos, a Pró-Reitora de Graduação esclareceu sobre o Programa,
apresentando o Informe 6/2018, do Fórum Nacional dos Coordenadores do Pibid, que aponta
críticas ao Programa de Residência Pedagógica, mas também caminho para a sua realização. A
pró-reitora chamou a atenção para o objetivo de indução das reformas curriculares, comunicou
sobre a reunião realizada com a Secretaria de Estado da Educação para definição do Comitê
responsável pelo acompanhamento e avaliação das ações do Programa. Esclareceu que,
conforme Edital da Pró-Reitoria de Graduação, o coordenador institucional será um docente dos
departamentos do Centro de Educação que ofertam Estágio Curricular Supervisionado. Em
seguida, respondeu os questionamentos dos docentes acerca do Edital e do Programa.
Após a conversa com a Pró-Reitora, considerando a pauta da reunião, a coordenadora do
Fórum esclareceu a decisão das câmaras departamentais e do Conselho Departamental,
informando que o Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e o Departamento de Teorias
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do Ensino e Práticas Educacionais avaliaram e aprovaram a realização do Programa. Conforme
essas decisões, o Centro realizará o Programa, com fundamento nas concepções de docência e
de formação que têm permeado as práticas dos docentes. Nesse sentido, salientou que há várias
concepções que orientam as práticas de estágio e estas têm em comum o fato de visarem a
transformação da escola, da educação, assim como da sociedade.
No que se refere aos posicionamentos favoráveis ao Estágio Curricular Supervisionado, o
Fórum discutiu que os termos das equivalências entre os estágios deverão ser muito bem
elaborados. Nessa direção, foi firmado o entendimento de que o Programa não poderá substituir
o Estágio na sua totalidade.
Após esses primeiros entendimentos, a reunião do Fórum foi encerrada às 17h10min,
registrado este relatório que, após apreciação e aprovação do Conselho Departamental do Centro
de Educação, será assinado pela coordenadora.
Vitória, 20 de março de 2018.
Cláudia Maria Mendes Gontijo
Coordenadora do Fórum do Centro de Educação

