
Estimadas/os estudantes do curso de Pedagogia e demais licenciaturas,  
  
Esperamos que estejam bem. 
  
A Resolução CNE/CP nº 2/2015, que trata de princípios e diretrizes para a formação de 
professoras/es em nível superior (Formação Inicial e Continuada), estava, no país, em 
processo de implantação/implementação. Porém, em 2019, arbitrariamente, o CNE revoga 
esta Resolução e promulga novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação 
Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação) - Res. CNE/CP nº 2/2019, de 
caráter técnico-instrumental, desconsiderando a historicidade das entidades formativas, 
bem como a produção do conhecimento na área. 
Outro fato refere-se à revisão das DCNs de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1/2006) pelo 
CNE, com vistas a alterar profundamente a estrutura, concepção, caráter e conteúdo da 
formação oferecida por estes Cursos.   
Vários eventos de mobilização e articulação sobre o tema “Formação de 
Professores/Cursos de Licenciatura /Pedagogia” estão ocorrendo no Brasil com a finalidade 
de promover o debate e organizar ações coletivas das instituições de ensino superior.   
Com esta finalidade, convidamos você a participar do evento “Formação de professoras/es 
e os novos dispositivos legais: por entre regulações e a autonomia universitária”, no dia 28 
de junho, às 9h30. No primeiro momento (9h45), teremos a Mesa Redonda “A atual 
(re)configuração do campo da formação de professores no Brasil: concepções e 
implicações”, com a participação do Prof. Dr. Luiz Fernandes Dourado e Profa. Dra. Helena 
Costa Lopes de Freitas. No segundo momento (11h), teremos o debate e organização de 
ações em defesa dos cursos de formação de professoras/es no Estado de São Paulo. 
(Em anexo, o CARD com as informações). 
Solicitamos a todos que entrem na sala, pelo menos, 10 minutos antes. O link da sala 
é: https://meet.google.com/cym-xipx-bcz. 
 
Contamos com a sua participação e colaboração na divulgação para outras/os docentes e 
discentes que estão envolvidos com Cursos de Pedagogia e demais Licenciaturas. 
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