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        FÓRUM ESTADUAL PERMANENTE DE APOIO À FORMAÇÃO DOCENTE DO PARÁ

FORPROF-PA AVALIA O PARFOR E PACTUA CALENDÁRIO

O Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente do Pará instituiu 
uma Comissão de Avaliação que elaborou projeto e iniciou a coleta de dados em julho de 
2012. Todas as instituições formadoras possuem representantes na Comissão, que conta 
também com a SEDUC, UNDIME, Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública e 
Sindicato dos Pedagogos. Cerca de 40 avaliadores, docentes e técnicos educacionais das 
instituições componentes do Fórum, receberam treinamento e visitaram 56 dos 71 polos 
do  PARFOR-PA,  como amostra,  entrevistando  gestores  institucionais  e  municipais  do 
polo, professores-alunos e professores-formadores. Os dados coletados em formulários e 
entrevistas  estão sendo sistematizados.  No Encontro  de Avaliadores  do PARFOR-PA, 
realizado  em  setembro,  essa  primeira  etapa  do  processo  foi  avaliada  e  resultados 
preliminares indicam a necessidade de providências para melhoria  de infraestrutura e 
material  bibliográfico,  porém  destacam-se  os  relatos  de  professores-alunos  sobre  os 
efeitos positivos da formação em suas atividades docentes. O financiamento dessa ação 
foi feito coletivamente pelas IPES, SEDUC e secretarias municipais de educação. O relato 
da  ação  realizada  na  reunião  do  FORPROF-PA e  a  resposta  positiva  desse  Fórum 
incentivaram  a  Comissão  que  avança  na  execução  das  etapas  restantes  que 
compreendem a coleta de dados junto às coordenações gerais do PARFOR nas IPES e a 
análise documental para produção do relatório final.

PACTO PELO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES DO PARFOR NO OESTE DO PARÁ
Secretários de educação de municípios do Oeste do Pará participaram da 31a Reunião 
Ordinária  do FORPROF-PA,  nos  dias  10  e  11  de  setembro  de  2012  na  cidade  de 
Santarém. Para superar dificuldades com eventuais superposições de calendários das 
IPES para o PARFOR com calendários escolares das diversas secretarias, foi pactuado 
um cronograma de atividades do PARFOR/PA, específico para essa região,  que será 
praticado por todas as instituições formadoras, em todos os polos do oeste paraense. O 
acordo foi firmado entre coordenadores gerais do PARFOR nas IPES e secretários de 
educação, valendo para 2013. As atividades do primeiro semestre ocorrerão de 02 de 
janeiro  a 16  de fevereiro,  com retorno de 27 de maio  a  01 de junho,  e  no segundo 
semestre de 01 de julho a 10 de agosto, com retorno na semana de 28 de outubro a 02 de 
novembro. O cronograma acordado estabelece o período anual máximo de atividades do 
PARFOR-PA, o que facilita o planejamento das secretarias de educação para liberação 
dos docentes em formação.
O êxito dessa pactuação e as boas expectativas de seus efeitos levou as IPES que atuam 
no PARFOR-PA a propor a extensão desse calendário para todo o estado. Com essa 
finalidade,  todas as  secretarias  municipais  de  educação  do  Pará  estão convidadas  a 
participar da 32a reunião ordinárias do Fórum, que ocorrerá no próximo 11 de outubro em 
Belém-PA, onde será discutida essa possibilidade.
Assim, o FORPROF-PA fortalece o PARFOR por meio da integração entre secretarias de 
educação e instituições formadoras.


