
Fórum Permanente das Licenciaturas e Fórum Permanente dos Bacharelados 2019 

 

 
Prezadas Diretoras e Prezados Diretores, 
 
 
 Diante dos debates atuais e urgentes sobre o papel da universidade frente às demandas da sociedade fazem-se 

necessários espaços de reflexão para que possamos reafirmar o compromisso com a universidade pública, gratuita e de 

qualidade. Momentos que propiciem debates, conversas, reformulações, mudanças ou não de rotas. Repensar, discutir, 

propor é o que move o III Fórum Permanente dos Bacharelados (FORBAC) e V Fórum Permanente das Licenciaturas 

(FORLIC). 

 Nesse sentido, o objetivo dos Fóruns, em sua versão 2019, é refletir sobre as potencialidades de cada curso de 

graduação da Universidade Federal de Sergipe, especialmente, no que diz respeito à formação de profissionais para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o mundo de trabalho, bem como pensar sobre soluções a curto, médio e 

longo prazo para o melhor planejamento do Ensino, Pesquisa e Extensão em conexão direta com o papel social da 

universidade. Para atender esse objetivo, sugerimos dialogar com a reformulação/consolidação dos Projetos 

Pedagógicos de Cursos, considerando, as temáticas que são demandadas pelo Ministério da Educação-MEC (Diretrizes 

Currículares Nacionais, Portarias do Ministério da Educação de Adequação de Currículos à Base Nacional Comum 

Currícular-BNCC, Processos de Avaliação Institucional como Exame Nacional de Desempenho de Estudantes ou visitas de 

Comissões de Avaliação, Comissão Permanente de Avaliação-CPA, Índices Educacionais da UFS e Temas Transversais). 

Sendo assim, o Fórum 2019 constitui-se, a partir de um formato consultivo, integrador e representativo com 

etapas e calendários que deverão ser cumpridos para alcançar a formulação de um relatório e um Plano estratégico que 

evidenciem o nosso trabalho, a nossa responsabilidade social, o nosso compromisso com a formação acadêmica, a 

nossa inserção no mercado de trabalho e no desenvolvimento do Estado de Sergipe e do Brasil. Entende-se que o Fórum 

é uma ação necessária para a defesa constante da Universidade Pública, e um momento de mostrar à sociedade os 

frutos gerados pela UFS. 

O Fórum será realizado com a participação ativa da PROGRAD/DELIB/DEAPE, Departamentos, Núcleos Docentes 

Estruturantes, Direção de Centro/Campi e Comissões de Fóruns (estas Comissões deverão ser publicadas em Portaria 

por cada Diretor/a de Centro/Campi. Cada Comissão deverá ter cinco titulares, sendo um/a presidente/a e um/a vice-

presidente/a e cinco suplentes). As Comissões dos Fóruns terão um papel importante porque atuarão junto com os 

Centros/Campi e a PROGRAD na organização dos debates nos Departamentos dos seus respectivos Centros/Campi, na 

elaboração dos relatórios finais e na apresentação dos resultados na Plenária Final.  

As etapas dos Fóruns serão enviadas no cronograma em anexo. 

 

 

 

 

 



QUESTÕES PARA DEBATES PELOS DEPARTAMENTOS (NÚCLEO DOCENTES 

ESTRUTURANTES) E COMISSÕES CONSTITUÍDAS 

 

1) O Departamento/Núcleo conta com um Planejamento Estratégico para a realização das suas ações? Se sim, 

como esse planejamento está estruturado? Se não, pretende-se sua elaboração? 

 

2) O Núcleo Docente Estruturante (NDE) junto com o colegiado de curso tem atuado ativamente na melhoria, 

atualização e inserção das novas Diretrizes Curriculares Nacionais, da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e preparação para o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) em seu(s) Projeto(s) 

Pedagógico(s) do(s) Curso(s) (PPCs)? Se não, qual a dificuldade que enfrenta para constituí-lo? 

 

3) Como os cursos têm articulado em seu(s) PPC(s) a Educação Básica, Formação Acadêmica e Pós-

Graduação? 

 

4) O Departamento/Núcleo conhece os dados elaborados pela PROPLAN/COPAC sobre 

Evasão/Retenção/Sucesso de seu(s) curso(s) ? Se sim, como esses dados são analisados e utilizados para a 

qualificação das taxas de sucesso?  

 

5) Como está estruturado o Estágio Curricular Obrigatório do(s) Curso(s)? O Departamento/Núcleo tem 

realizado a captação de Campos de Estágio? Com base na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 e 

Resolução nº 10/2018/CONEPE) quais as dificuldades a unidade encontra no tocante ao Estágio Curricular 

Obrigatório?  

 

6) O Departamento/Núcleo tem discutido e implementado as Ações Afirmativas (Afro-Brasilidade, 

Indigenismo, Violência contra a Mulher, equidade de Gênero e Inclusão Social em seu(s) PPC(s)? Se sim, de 

qual maneira? Se não, qual a dificuldade que enfrenta para inserí-los? 

 

7) O Departamento/Núcleo possui discentes nos Programas: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID) – (Licenciaturas), Residência Pedagógica(Licenciaturas), Monitoria, Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa de Educação Tutorial (PET) e Projetos de Apoio 

Pedagógico? Em qual (is) desse (s) programa(s)? De qual modo a participação dos discentes nesses programas 

tem melhorado seus desempenhos nos Cursos de Graduação?  

 

8) Como os/as docentes do curso observam a relação da formação dos estudantes e o acesso destes ao mercado 

de trabalho? 

 

9) Na percepção dos docentes e técnicos administrativos, quais a maiores dificuldades encontradas para 

realização dos trabalhos de Ensino, Pesquisa e Extensão? 



CRONOGRAMA V FÓRUM PERMANENTE DE LICENCIATURAS (FORLIC) E DO III FÓRUM PERMANENTE DE 
BACHARELADOS (FORBAC) DE 2019 

 
ETAPAS PERÍODO ENVOLVIDOS AÇÕES 

Divulgação do V FORLIC e 
III FORBAC 

15 de agosto de 
2019 

DELIB/PROGRAD Envio de Memorando para 
os Diretores de 

Centros/Campi da 
Universidade Federal de 

Sergipe (UFS) 

Definição das Comissões* 
de Organização, 

Acompanhamento e 
Produção de Relatório 

16 de agosto a 26 
de agosto de 2019 

Diretores de 
Centro/Campi 

Emissão de Portarias, pelos 
Centros/Campi da UFS, para 
Formação das Comissões* do 
V FORLIC e do III FORBAC de 
2019. Os Centros/Campi que 

tiverem cursos de 
Licenciaturas e Bacharelados 

formarão Comissões 
específicas para cada 

habilitação. 
Devem encaminhar as 

Portarias por Memorando 
Eletrônico ao DELIB 

Lançamento dos Fóruns 
em Reunião com 

Diretores de 
Centros/Campi e com as 
Comissões* dos Fóruns 

27 de agosto de 
2019 

 
09 horas 

PROGRAD/DELIB, 
Diretores de 

Centro/Campi, 
Comissões* e 

Chefes de 
Departamento 

Palestra Temática e 
Encaminhamentos a serem 
seguidos pelas Comissões* 

de cada Centro/Campi 

Debates nos 
Departamentos 

28 de agosto a 28 
de outubro de 

2019 

Diretores de 
Centro/Campi, 

Chefes de 
Departamento, 

Núcleos Docentes 
Estruturantes 
(NDE’s) sob 

Coordenação das 
Comissões* 

Constituídas 

Discussão e Elaboração dos 
Relatórios das Licenciaturas 

e dos Bacharelados baseados 
nas questões enviadas  

Apresentação e 
Discussão dos Relatórios 

nos Centros/Campi 

29 de outubro a 23 
de novembro de 

2019 

Diretores de 
Centro/Campi, 

Chefes de 
Departamento, 

Núcleos Docentes 
Estruturantes 
(NDE’s) sob 

Coordenação das 
Comissões* 

Constituídas 

As Comissões* debatem nos 

Centros/Campi os Relatórios 

das Licenciaturas e dos 

Bacharelados gerados pelos 

Departamentos e produzem 

Relatórios do Centro/Campi, 

para o V FORLIC e para o III 

FORBAC, e encaminham ao 

DELIB por Memorando 

Eletrônico 



    

Plenária Final 27 de novembro 
de 2019 

DELIB, PROGRAD, 
Diretores de 

Centro/Campi, 
Chefes de 

Departamento, 
Núcleos Docentes 

Estruturantes 
(NDE’s) sob 

Coordenação das 
Comissões* 

Constituídas 

Encerramento dos Fóruns 
com Palestra, Apresentação 

dos Relatórios pelas 
Comissões* e 

Encaminhamentos para 
Elaboração do Plano 

Estratégico 

* Comissões dos Centros/Campi (uma por Centro/Campi, contendo cada 5 Membros 
Titulares (incluindo o Diretor) e 5 Membros Suplentes). 

 


