
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

I ENCONTRO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

GRUPO DE TRABALHO:  

Quem somos nós? Como formamos professores? Que professores queremos 

formar? Que professores estamos formando? 

 

Relatório: 

O grupo de trabalho contou com a presença de professores e estudantes 

de diversos cursos de licenciatura da UNIRIO, como Pedagogia, Licenciatura 

em Matemática, Licenciatura em Ciências da Natureza e Licenciatura em 

Filosofia. 

Qual é o professor que a UNIRIO forma? 

Para incitar a discussão a Profa. Dra. Andrea Rosana Fetzner lançou o 

seguinte questionamento: Qual é o professor que a UNIRIO forma? A partir daí 

os participantes foram se inscrevendo para expor suas colocações. 

Estágios 

 Estudantes falaram sobre as dificuldades para realização dos estágios e 

argumentaram que é necessário rever a forma como a universidade faz a 

mediação das experiências vividas nos estágios com a teoria pedagógica. 

Alguns acreditam que o tempo de aula de estágio na universidade não é 

adequado para que os estudantes possam trazer suas dúvidas e demandas. 

Interação entre as licenciaturas  

 Estudantes de diversos cursos relataram que falta interação entre alunos 

e professores da Pedagogia e outras licenciaturas. Enquanto uma estudante do 



curso de Licenciatura em Matemática afirmou que sente um isolamento do seu 

curso em relação aos outros. 

 A realização de mais atividades que aglutinem as licenciaturas é vista 

como uma boa alternativa para a questão. 

Organizacional 

O melhor uso dos sábados foi apontado como uma alternativa para a 

inclusão dos alunos trabalhadores. No curso de pedagogia uma estudante 

afirmou que as atividades e eventos precisam contemplar também o horário 

noturno.  

Disciplinas que tratam da Linguagem 

 A profa. Dra. Léa Tiriba afirmou que as disciplinas que tratam da 

linguagem não podem ficar no final dos cursos, elas devem atravessar todo o 

currículo. 

Política de licenciaturas 

 Por fim, o prof. Dr. Ronaldo da Silva Busse, Diretor da DPAE/PROPG, 

declarou que a intenção do fórum é criar uma política de licenciaturas. 


