
 

ESTATUTO DO GRUPO DE DOCÊNCIA 

DECRETO TURMA Nº 0312 DE 27 DE SETEMBRO DE 2012 

(Redator do Estatuto Coletivo Docência - Professor Bruno Lima - Analista de Sistemas) 

 

CAPÍTULO ÙNICO 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

Art. 01 – Fica decretado que o saber ensinar depende diretamente da 

ação aplicada ao verbo ACREDITAR, como Inicio e fim de sua 

quadratura na aplicação da tríade da educação que diz que devemos 

SENTIR, PENSAR e AGIR acreditando no ensinar aprendendo a 

dividir. (Professor Bruno Lima - Analista de Sistemas) 

I - O amor, o tempo, o espaço, os conceitos, a atenção, a palavra com 

os pensamentos que possam colaborar com o grupo, somando as 

suas competências.  

II - Multiplicando os saberes multidisciplinares, interdisciplinares aos 

docentes e discentes envolvidos e comprometidos com a turma 0312 

e/ou futuras.  

 

Art. 02 – Fica decretado que o autoconhecimento é um ponto 

fundamental para o processo de aprendizagem humana. Portanto 

cabe ao educador superar-se, quebrando paradigmas equivocados e 

construindo o ensino-aprendizado de acordo com o seu tempo 

espaço. (Professor Valber Texeira - Economista)   

 

Art. 03 – Fica decretado que o direito de se expressar livremente e ser 

respeitado pelo grupo serão garantidos. (Professora Rejane Paz - 

Museóloga) 



Art. 04 – Fica decretado que a humildade e a coerência deverão ser à 

base de sustentação desse grupo. (Professora Rafaela Augusta - 

Historiadora) 

 

Art. 05 – Fica decretado que todos terão como requisito permanente à 

amizade e o repeito. (Professor Erick Farias  - Historiador) 

 

Art. 06 – Fica decretado que haverá respeito e tolerância à 

explanação de opiniões intelectuais e/ou pessoais. (Professora Kely 

Santos - Letras) 

 

Art. 07 – Fica decretado que todos devem respeitar as diferenças de 

personalidade entre os colegas. (Professora Maristela Oliveira - 

Enfermeira) 

 

Art. 08 – Fica decretado que o interesse coletivo sobreporá o 

interesse individual! E com olhos da ternura desvendaremos os 

mistérios do saber convergindo esforços para transformar o mundo 

em um lugar melhor. (Professora Eva Bahia - Administradora) 

 

Art. 09 – Fica decretado que o uso ilimitado e indiscriminado da 

criatividade e da liberdade poética seja garantido. (Professora Daniela 

Bulcão -  Secretária Executiva) 

 

Art. 10 – Fica decretado que a gentileza se torna membro emérito do 

nosso grupo de estudo em docência do ensino superior. (Professora 

Rosiane Mercia – Psicóloga) 



Art. 11 – Fica decretado o direito a diversidade cultural. (Professora 

Cristina Soares - Teóloga)  

 

Art. 12 – Fica decretado que toda e qualquer decisão referente às 

ações do grupo de docência em sala, deverá ser colocada em 

votação, sendo decidido pelos presentes no ato da mesma. 

(Professora Raema Nascimento -  Assistente Social) 

 

Art. 13 – Fica decretado buscar o conhecimento plenamente baseado 

na justiça e na igualdade. (Professora Elaine C. Campos – Desenhista 

Industrial) 

 

Art. 14 – Fica decretado a socialização do conhecimento buscando 

sempre o crescimento coletivo. (Professora Mariluse Dias - 

Historiadora) 

 

Art. 15 – Fica decretado que a solidariedade, compreensão e 

companheirismo com o outro, seja tomado como base principal deste 

conviver docente. (Professora Isabela Araújo - Letras) 

 

Art. 16 – Fica decretado que a ética social e profissional venha existir 
dentro do nosso ambiente de aprendizagem e fora do mesmo. 
(Professor Leonardo Sousa - Pedagogo)  

 

Art. 17 – Fica decretado que a educação e o educador sejam 
valorizados pela sociedade brasileira dentro e fora das salas de aula, 
e de preferência na consciência de cada um de nós. (Professor Fabio 
Victor - Ciências Naturais) 

 



Art. 18 – Fica decretado que o ensino-aprendizagem seja a principal 
meta do nosso grupo de estudo e pesquisa; e que os professores 
respeitem os seus alunos e os alunos a eles. (Professora Neuri 
Marinho - Administradora) 

 

Art. 19 – Fica decretado o direito a diversidade religiosa. (Professora 

Giselia Marques – Teóloga)   

 

Art. 20 – Fica decretado que além do respeito às diversidades para 

com os participantes do grupo, com total possibilidade de expressar 

suas opiniões e conceitos a observação que estará sempre aberta ao 

fundamentado em todos os demais artigos que contemplam está 

igualdade de respeito, amizade, harmonia, alegria, bom humor, amor 

ao próximo, que comungamos está unidade docente, afirmada aos 

demais praticantes. (Professor Bruno Lima - Analista de Sistemas) 

 

Art. 21 – Fica decretado que os docentes envolvidos deverão 

trabalhar sempre com objetividade, clareza e informações 

verdadeiras, fundamentando a pesquisa; onde todos ficaremos 

comprometidos com a ação do ensino e do aprender com os alunos 

do ensino superior. (Professora Marilúcia Magalhães - Coordenadora 

do Curso).  
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