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I – APRESENTAÇÃO 

 

A Diretoria Nacional do FORGRAD, gestão 2013-2014, é conduzida pela 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) sob a presidência da professora 

Robinalva Borges Ferreira e vice presidência da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), na pessoa do professor Henrique Mongelli. Integram 

também a Diretoria Nacional, nesse período, os coordenadores da regional Norte: a 

professora Adelma das Neves Nunes Barros Mendes da  Universidade Federal do 

Amapá (UNIFAP) e  vice- coordenadora Professora Berenice Feitosa da Costa Aires 

Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

No Fórum Nacional realizado em agosto de 2013, ficou decidido que o 

encontro regional ocorreria na cidade de Macapá, na condução da UNIFAP, cuja  

Pró Reitora de Graduação é Coordenadora Regional. 

O Encontro do FORGRAD/NORTE, em Macapá, reuniu as seguintes 

Instituições de Ensino Superior, assim distribuídas com seus respectivos 

representantes: Universidade Federal do Acre (UFAC): Profª Dra. Maria do Socorro 

Neri Medeiros de Souza; Universidade Federal do Amapá (UNIFAP): Profª 

Dra.Adelma das Neves Barros; Universidade Federal do Amazonas (UFAM): Prof 

Lucídio Rocha Santos;  Universidade Federal do Pará (UFPA):  Profª Dra. Marlene 

Rodrigues Medeiros Freitas; Universidade Federal de Rondônia (UNIR): Prof. Dr. 

Jorge Luiz Coimbra de Oliveira; Universidade Federal de Roraima (UFRR): Prof. 

Dr.Fábio Luiz Wankler; Universidade Federal do Tocantins (UFT): Pró-Reitora: 

Berenice Feitosa da Costa Aires. Participaram também as seguintes instituições: 

Universidade Estadual do Amapá- UEAP, Instituto Federal do Amapá, Instituto 

Federal do Pará e IES Particulares. 

Nesse encontro, seguindo as premissas do Fórum maior, denominado Fórum 

Nacional de Pró-Reitores de Graduação, assumimos como compromisso fortalecer a 

memória do Fórum de Pró-Reitores de Graduação da Região Norte, com vistas a 

cumprir seus compromissos de construir a Carta do encontro e avaliar conquistas, 

além da busca qualificada das discussões pertinentes e emergentes sobre a 

Educação Regional. 
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Além disso, intentou-se rever e atualizar temas comuns às IES da Região 

Norte para alinhavar soluções ou orientações de possíveis soluções aos muitos 

problemas diagnosticados. Isso tudo com a certeza de que temos o dever e a 

obrigação de perseguir uma visão sistemática da educação no Brasil.  

Seguindo ainda os objetivos gerais do Fórum Nacional de Pró-Reitores de 

Graduação, mesmo tendo como foco a educação superior, não se perdeu de vista a 

necessidade de compreender a educação em todos os níveis de formação nas 

discussões desse Fórum.  

 

II - O CONTEXTO DA CARTA DO AMAPÁ 

O Fórum Norte, dentro dos grandes eixos de discussão nacional ,  organizou-

se em torno do seguinte eixo:  A qualificação dos cursos de graduação. Tendo como 

pontos de debate as temáticas abaixo:  

 

1.Institutos e Universidades: Caminhos que se entrecruzam; 
 
 
2.Os campi e a fixação do docente: Relato de Experiências; 
 
 
3.Formação para a Docência no Ensino Superior: Desafios da Região Norte. 
 

A partir das discussões desses pontos, reivindicaram-se as seguintes 

demandas que serão encaminhadas junto ao Fórum Nacional de 2014: 

1. Regionalização das Avaliações dos Cursos – considerando as peculiaridades 

regionais (dimensões específicas a serem avaliadas e outras com pesos 

diferentes); 

2. Institucionalização de uma Política de formação Pedagógica para os 

Professores de Graduação – embora os professores  tenham a formação 

técnica/específica da área, não há uma formação pedagógica/ do “saber 

ensinar”, que resulte na aprendizagem do estudante (bacharelados como nas 

áreas da saúde, engenharias, e áreas sociais aplicadas); 

3.  Qualificação docente voltada para interdisciplinaridade; 

4. Sugeriu-se que a Coordenação de Apoio e Aperfeiçoamento do Ensino 

Superior / Capes abra editais para mestrados e doutorados, voltados para os 

institutos Federais e Campus de IFES/IES  da região Norte, ainda com sérios 
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problemas de atrair doutores (Minter/Dinter na Região Norte), com o objetivo 

de formação e fixação  dos docentes, ou seja, a permanência desses no 

campus em que  trabalham; 

5. Sugeriu-se ainda que a Capes abra editais para Mestrados ou doutorados em 

Rede para Formação Pedagógica do docente, voltada para o fazer 

Pedagógico (poderão ser feitas parcerias com outras IES das demais regiões 

brasileiras para promover a formação dos docentes das IES da região Norte);  

6. Editais Específicos de fomentos para projetos (apoio a pesquisa relacionada 

às práticas pedagógicas da graduação) com vistas  à fixação docente e à 

diminuição das assimetrias; 

7. Rubrica de deslocamento específica para diárias e passagens para as IES da 

região Norte, considerando a localização geográfica e meio de transportes 

restritos; 

8. Criar uma política de gratificação, a título de incentivo à fixação do docente, 

em localidades remotas e de difícil acesso no país (a exemplo, localidades do 

Norte em que o deslocamento ocorre somente via fluvial) e que não oferecem 

condições mínimas de atendimento básico de serviços (educação e saúde). 

Implantar uma gratificação, por exemplo, para Campus do extremo Norte da 

região na Amazônica; 

9. Rever os indicadores da matriz Andifes referentes aluno/recurso - com pelo 

menos um percentual a mais para a Região Norte, devido as  dificuldades  

para atrair professores, mas também de fomentar e estruturar laboratórios; 

10. Rever e ampliar o número de técnicos para acompanhar a ampliação e o 

desenvolvimento das IES da região norte; 

11. Expansão com qualidade dos programas abarcados pela IES como, por 

exemplo, o Parfor em que há muitos matriculados, mas poucos 

investimentos. Como encaminhar isso para que as IFES não fiquem somente 

nessa política de bolsa passageira? 

12. Expansão da RNP para banda larga na região norte; 

13. Ampliar a oferta de cursos e vagas no interior da região norte, de acordo as 

necessidades da região, em consonância com a política de incentivo do 

MEC: área das engenharias, da saúde e da educação amparados por 

estruturas (corpo docente, técnicos e infraestrutura) condizentes com a 

qualidade esperada; 
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14. Reflexão sobre a possibilidade de, na construção de editais para seleção de 

docentes, a IES pontue no currículo: experiências no ensino com atividades 

na graduação, na educação técnica ou básica, experiência profissional, 

elaboração de materiais didáticos, entre outros. 

 

 

Macapá, 19 de novembro de 2013. 

 


