Ministério da Educação

Universidade Federal de São Paulo
Serviço Público Federal
PROGRAD - COMFOR UNIFESP

São Paulo, 28 de outubro de 2015.

Convite
Prezados Docentes da Unifesp
A Pró-Reitoria de Graduação, o Comitê Gestor Institucional de formação
de professores (COMFOR Unifesp) e o Programa Prodocência convidam todos
os docentes da universidade a participarem das discussões sobre a Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) para a Educação Básica na UNIFESP.
Nesse momento o MEC – SEB (Secretaria de Educação Básica) coloca
em consulta pública o documento BNCC e as universidades foram chamadas a
tomarem parte dessa demanda relativamente à apreciação e manifestação
qualificada sobre o documento da BNCC, que resulta do trabalho de
especialistas que atuaram junto ao MEC-SEB
Tendo em vista nossas responsabilidades na formação inicial e
continuada de professores para a educação básica, envolvendo nossas ações
na graduação, na extensão e na pós-graduação que envolvem essa formação
de professores, convidamos a todos para integrarem-se ao debate que está
sendo organizado pela ProGrad e pelas Licenciaturas da Unifesp.
A BNCC é uma das metas do Plano Nacional de Educação (Lei Nº 13.005,
de 25 de junho de 2014.) e corresponde à Meta Nº 7, Estratégia 7.1; ao mesmo
tempo temos a edição da recente Lei nº 13.174, de 21 de outubro de 2015, que
insere o inciso VIII no art. 43 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB Lei
no 9.394/96) para incluir, entre as finalidades da educação superior, seu
envolvimento com a educação básica, tornando uma das finalidades do ensino
superior atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação
básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de
pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que
aproximem os dois níveis escolares.
De outra parte nossa contribuição urgente com esse debate se justifica
pelos impactos sistêmicos que as mudanças na educação básica produzem,
dentre elas a Revisão dos Projetos Pedagógicos das Licenciaturas (conteúdos
escolares do nível de ensino a que se destinam as licenciaturas), as exigências
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próprias para o recredenciamento/credenciamento dos Cursos de Licenciatura
(estágios e cooperação com a educação básica) e em mais longo prazo a
recepção a gerações de estudantes da educação básica, formados na vigência
da BNCC, em todos os Cursos da Universidade.
Os cursos de Licenciatura dos campi de Guarulhos e Diadema estão
organizando uma agenda local de discussões e a ProGrad, o COMFOR e o
Prodocência promoverão Colóquios e encontros gerais para consolidar o debate
e a produção de uma contribuição institucional de análise crítica do documento.
Os prazos para manifestações são exíguos, mas a relevância do debate e de
nossa manifestação institucional é imprescindível e inadiável.
Desejamos envolver os docentes da universidade envolvidos na formação
de professores e outros interessados de todos os campi nesse debate. Para
tanto, serão divulgados contatos e as agendas locais de debates e Colóquios;
brevemente estará disponível no site da Prograd a agenda e materiais para
consulta (http://basenacionalcomum.mec.gov.br).
Agradecemos a todos pelo empenho nesse debate e temos certeza que os
docentes da Unifesp podem contribuir qualificadamente com a educação básica.

Atenciosamente

Prof. Dra. Maria Angélica Pedra Minhoto
Pró-Reitora de Graduação
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Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Proposta de Trabalho (Agenda preliminar)
Ação

Prazo/Data

Responsáveis

Memorando e convites – Enviar aos
Coordenadores das Licenciaturas e demais
docentes da Universidade

26ProGrad
27/11/2015

Reunião com equipe Prodocência

26/11/2015 ProGrad /Célia Giglio

Encontros dos Grupos de Trabalho
(Licenciaturas)
Grupo Ciências da Natureza (Física, Química,
Biologia e Ciências)
Coordenador: ?
Suplente: ?
Grupo Ciências Humanas (História, Geografia,
Filosofia e Socilologia
Coordenador: ?
Suplente: ?
Grupo Linguagem (Português, Línguas
Estrangeiras, Arte e Educação Física)
Coordenador: ?
Suplente: ?
Grupo Matemática
Coordenador: ?
Suplente: ?

3/11/20
15

Diversas

Agendar no minimo dois encontros de 03/11/2015
até 30/11/2015

Reunião com COMFOR

Célia Giglio/ Secretaria
COMFOR

Proposta

Sugerimos que em cada área
exista um coordenador do
trabalho e um suplente,
coadjuvados pelos
coordenadores de Curso.
É importante também agregar
ao grupo docentes que sejam
especialistas na área, mas
atuem em curso diferente,
lembrando que a BNCC cobre a
educação básica desde a
Educação Infantil.
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Consolidação do Texto (elaboração por grupo)

Até
10/12/15

Grupo de Trabalho

Colóquio com os Professores Nilda Alves/ Luiz
Célia Giglio/Bruna
Carlos de Freitas/ docentes que atuaram na
Franklin/Outros
coordenação da BNCC de outras universidades (a 1º quinzena
colaboradores
confirmar: convidados e datas)
de Nov.

Colóquio com Elsio Corá (MEC)/Luiz Dourado
(CNE) (a confirmar: convidados e datas)

Célia Giglio/Bruna
2º quinzena Franklin/Outros
de Nov.
colaboradores

30/11/2015
Auditório Célia Giglio/Bruna
Colóquio "A Política Nacional de Formação de
Térreo da Franklin/Outros
Professores" c/ Lisete Arelaro e Helena de Freitas
Reitoria colaboradores
(confirmadas)
9hs

Encontro de Aprovação das contribuições
institucionais para o BNCC

Todos os cursos de
Até
Licenciatura e colaboradores
11/12/2015 da Universidade - Prograd
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