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Política Editorial 
 
Este Boletim objetiva reunir e divulgar os informes acadêmicos de interesse do DPEC. Sua primeira 
edição ocorre num contexto especial do Centro de Educação: no mês de instalação do seu espaço físico, 
na semana de eleição da direção do CE e após dois meses de atuação das chefias dos seus 
departamentos. Essa organização institucional e política sinaliza novas necessidades de comunicação 
interna e é nesse sentido que o Boletim pretende contribuir.  

Profa. Tatyana Mabel e Prof. Lucrécio Sá 
Chefia do Departamento de Práticas Educativas e Currículo 

DPEC recebe estágios supervisionados de geografia a distância 
 
Tais estágios serão ofertados pelo DPEC em 2012.2. Nesse momen-
to de transição, ficou acordado que o Departamento de Geografia 
ainda atuaria no estágio III, a fim de concluir o trabalho com a turma, 
e o DPEC se responsabilizaria pelo estágio I. Assim, considerando 
aqueles cursos em que o DPEC se responsabiliza no ensino presen-
cial, apenas os estágios dos cursos de matemática, física e química a 
distância ainda não estão no Departamento. 

Aprovada no CONSEPE remoção do prof. Iran Mendes para o 
DPEC 
 
Foi aprovado por unanimidade no último CONSEPE a remoção do 
professor Iran Mendes, primeiro colocado no concurso de professor 
titular do DPEC, do DMat para o DPEC. A remoção foi orientação da 
Progesp e tem o objetivo de agilizar o processo. O DPEC acordou 
com o Departamento Pessoal a permanência do docente no DMat 
até a conclusão de suas atividades de ensino no semestre de 
2011.1.  

Docentes de Didática repensam as propostas para o componente 
 
A reunião da área retomou a inserção do componente nos cursos a 
distância, participação dos professores, uso do material didático. Tam-
bém foi distribuído o ementário existente para o componente em cada 
uma das modalidades e programas. O grupo levantou discussão acer-
ca das políticas de formação e dificuldades de trabalho da área. Ficou 
encaminhada uma terceira reunião para a área discutir exclusivamen-
te o ementário e programas de curso, apontando elementos para sua 
reestruturação. Docentes presentes: Cristina Leandro, Jacyene Melo, 
Tatyana Mabel, João Valença, Lucrécio Sá, Alexander Freitas e Vera 
Luza.  
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Docentes de estágio discutem CH 
 
A fim de pensar em propostas da área adequadas à política de formação e atuação dos docentes de 
estágio, a reunião pontuou apenas elementos referente a CH dos estágios. Foram retomados dois 
modelos de registro da CH docente e discente já usados por duas professoras. O objetivo é pensar 
num instrumento de registro para levantar dados a serem posteriormente utilizados para elaborar pro-
postas a melhor situar os estágios na Resolução de CH docente da UFRN. Na ocasião a professora. 
Rute discutiu com o grupo o ementário dos estágios de biologiaa a distância. A discussão será opor-
tunamente retomada. Docentes presentes: Josivânia Dantas, Tatyana Mabel, Mércia Pontes, João 
Valença, Lucrécio Sá, Crislane Barbosa, Ana Carla Iorio, Manueliza Sousa, Alexander Freitas, Ales-
sandra Cardozo, Rute Alves, Luliana Vilar, Cintia Ataíde, Francisca Diane e Maria Eliane. 

Docentes dos Ensinos de discutem a participação na Ead e dificuldades da área 
 
Os docentes discutiram a participação dos componentes no curso de pedagogia a distância e ne-
cessidade de produzir/definir o material. A produção deve ocorrer durante 2014.1 e a oferta deve se 
iniciar em 2015.1. Em 2015.1 estima-se ter 04 turmas para cada um dos ensinos I, o mesmo se re-
petindo em 2015.2 para cada um dos ensinos II. O curso trabalhará com a possibilidade de bolsa 
para docente. Foi discutido elementos para ajudar na organização da oferta, considerando essa 
demanda a mais para o DPEC. Também foi discutida a necessidade de pensar as políticas dos en-
sinos de forma articulada entre o curso presencial e a distância, com base nos problemas de forma-
ção dos alunos na sua escolaridade básica obrigatória que repercute no conhecimento das áreas. 
Foi sugerida a participação do grupo do NDE nessa discussão. Para o próximo encontro, ficou en-
caminhada a discussão exclusivamente acerca das propostas de trabalho para 2012.2 de forma 
articulada entre os docentes. Docentes presentes: João Valença, Francisco Peregrino, Mariângela 
Momo, Cristina Leandro, Jacyene Melo, Francisco Cláudio, Midori Camelo, André Ferrer, Tatyana 
Mabel, Marta Pernambuco e Odenise Bezerra. 

Instituto Metrópole Digital e Centro de Educação 
 
Esteve presente no CE o prof Ivonildo Rêgo para discutir e apresentar a proposta do IMD. Na ocasi-
ão, os docentes questionaram o modelo de licenciatura (3+1, sendo três anos de bacharelado + um 
ano de licenciatura), tendo em vista ser a proposta de formação de professores ultrapassada diante 
do que se pensa no contexto atual. Além disso, foi questionado se se lotaria docentes e componen-
tes no IMD de áreas - Didática, Fundamentos da Educação, Psicologia da Educação, Tecnologias da 
Educação – já existentes no CE. O professor colocou a necessidade de ter esse grupo no próprio 
Instituto, seguindo o que foi implantado na Escola de Ciência e Tecnologia. No entanto, acerca da 
proposta de licenciatura em informática, foi informado que devido a falta de regulamentação e campo 
para esse profissional, além das ponderações realizadas, seria estudada e analisada sua viabilidade. 

Unidades da UFRN que tem docentes do DPEC com CH disponível 
 
Foi encaminhada para todas as unidades da UFRN que tem docentes do DPEC com parte da sua 
CH disponível solicitação de confirmação de interesse em manter o professor nas suas atividades 
em 2012.2, calendário das plenárias e informe da necessidade da unidade considerar as plenárias 
na agenda de trabalho do docente da referida unidade. Todas as unidades já responderam ao me-
morando. 
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Fórum de gestores convocado pela reitoria (07/maio) 
 
 

Relato síntese das discussões do Fórum: 
 
 
 Sobre a Ead: Foi deliberado que o Centro de Educação participe de todas as reuniões que serão realizadas 

da SEDIS junto aos demais Centros, tendo em vista sua atuação em todas as licenciaturas a distância. As 
reuniões servirão para discutir o processo de institucionalização da Ead. Foi informado que A CPA e as Pró-
reitorias irão discutir a carga-horária dos professores que atuam na EAD.  

 
 
 Sobre a expansão e consolidação do REUNI: o Mec solicita que a UFRN indique as necessidades, princi-

palmente em relação aos professores. Observar os documentos da ANDIFES, referente as políticas nacio-
nais para expansão. 

 
 
 Sobre expansão e reestruturação dos Hospitais Universitários: os hospitais serão expandidos e o hospi-

tal de Pediatria será incorporado ao HUOL. O MEC não oferece código de vagas para recompor o quadro 
dos servidores, assim, a contratação foi realizada pela FUNPEC. Foi criada uma empresa (Empresa Brasilei-
ra de Serviços Hospitalares que terá a função de fazer a administração de todos os hospitais. A empresa 
terá uma política própria (a exemplo dos Correios). Os servidores públicos serão cedidos à empresa, que 
terá um plano de carreira atrativo. A empresa já possui estatuto, e a Lei que a criou está disponível na inter-
net. 

 
 
 Sobre o acervo da Biblioteca: está aberto o sistema para compra de Livros, durante todo o mês de maio. É 

necessário que todos os materiais adquiridos constem na bibliografia das disciplinas. Os interessados devem 
fazer adesão ao cadastro pelo SIGAA. 

 
 
 Sobre concursos: Foram realizados 35 provimentos de editais de 2010/2011, no total restam 19 professo-

res a ser nomeados. Vagas em andamento: 79 aguardando aprovação do Projeto de Lei para abertura de 
edital. Distribuição Banco de Professor Equivalente: semestre 2012.1, está em vigência o edital de convoca-
ção. Tem que se observar que desde 2010 o professor substituto consta no Banco de Equivalência, assim há 
que se observar que é preciso informar os afastamentos para pós-doutorado, para capacitação, pois o pro-
fessor substituto só será contratado se houver vaga no banco de equivalência. Isso se refere ao substituto 
que irá repor o professor afastado. É importante observar os PIDs (Planos Individuais Docente), pois este é 
objeto de avaliação e indicador da situação dos departamentos e Unidades Acadêmicas. 

 
 
 Sobre ética: a Comissão de Ética pública é um órgão Nacional. A CE da UFRN é regulada pela Comissão 

Nacional. O objetivo é atuar como instância consultiva em todos os setores; orientar a conduta ética do servi-
dor, inclusive no relacionamento com o cidadão e no zelo com o patrimônio público; esclarecer e julgar com-
portamentos de desvios éticos. A comissão poderá aplicar penalidade e censura ética; dar ampla divulgação 
ao regramento ético e dar publicidade de seus atos, observada a restrição do art. 14 da Resolução no. 10/-
2008-CEP. Indicar representantes locais da CE, que serão designados pelos dirigentes máximos dos órgãos 
ou entidades, para contribuir nos trabalhos de educação e de comunicação. Indicar a conduta dos professo-
res que compõem bancas de concursos e de candidatos em processo de avaliação. Os usuários mais ativos 
são os alunos. A comissão não é regulatória ou de ações de sindicância, mas apenas de orientação. 

 
 
 Sobre o próximo fórum: no próximo fórum será discutido a EAD na UFRN, as políticas de formação docen-

te, os indicadores que se quer alcançar. Na próxima reunião será tratada a avaliação da docência, e será 
levada uma minuta com novos indicativos do PID. 
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MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO DPEC 
 
Segue descrição da alocação de recursos/movimentação financeira do DPEC.  A chefia esclarece acerca da 
necessidade de discutir, junto aos professores, as metas/política de utilização dos recursos do departamento, 
bem como a prestação de contas. 
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Quadro com situação dos pedidos de dispensa de estágio 
 
O quadro a seguir foi elaborado com a finalidade de dar visibilidade à situação de solicitação e apreciação dos 
pedidos de dispensa de estágio. O levantamento foi realizado referente ao curso de Letras (Língua Portuguesa e 
Literaturas, Língua Inglesa e Literaturas, Língua Francesa e Literaturas) observando os anos de 2010 e 2011 e o 
semestre de 2012.1 O curso está dentre os que mais solicita dispensa. 

PERÍODO: 2010 (Processo localizado no Sistema SIPAC) 

Habilitação Aluno Dispensa de disciplina solici-
tada Resultado 

Letras – Língua  
Portuguesa e Literaturas 

ANA CAROLINA LOUREN-
CO DE ASSIS 

EDU0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.045127

/2010-40 

EDU0142 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Português) 

Dispensado 
23077.045127

/2010-40 

MANOEL BEZERRA NE-
TO 

EDU0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.050378

/2010-46 

FABIOLA BARRETO  
GONCALVES 

EDU0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.051011

/2010-40 

EDU0142 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Português) 

Dispensado 
23077.051011

/2010-40 

CAROLINE MAGDA RO-
CHA DE OLIVEIRA 

EDU0171 Estágio Supervisiona-
do de Formação de Professores 
para o Ensino Fundamental 
(Inglês) 

Dispensado 
23077.057401

/2010-23 

PERÍODO: 2011.1 (Processo localizado no Sistema SIPAC) 

Habilitação Aluno Dispensa de disciplina solici-
tada Resultado 

Letras – Língua Inglesa e 
Literaturas 

CAROLINE MAGDA RO-
CHA DE OLIVEIRA 

EDU0172 Estágio Supervisiona-
do de Formação de Professores 
para o Ensino Médio (Inglês) 

Dispensado 
23077.009457

/2011-52 

ANA CATARINA POPO-
WICZ DE PAULA 

EDU0171 Estágio Supervisiona-
do de Formação de Professores 
para o Ensino Fundamental 
(Inglês) 

Dispensado 
23077.018054

/2011-02 
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PERÍODO: 2011.2 (Processo localizado no Sistema SIPAC) 

Habilitação Aluno Dispensa de disciplina solici-
tada Resultado 

Letras – Língua Francesa 
e Literaturas 

IGOR ANDRADE VARELA 
BARCA 

PEC0145 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Francês) 

Dispensado 
23077.056120

/2011-34 

PEC0146 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Francês) 

Em diligência 
23077.046579

/2011-20 

ERICA FERNANDA SOA-
RES SILVA 

PEC0146 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Francês). 

Dispensado 
23077.044205

/2011-70 

Letras – Língua  
Portuguesa e Literaturas 

IRANILDO MOTA DA SIL-
VA 

PEC0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.029315

/2011-10 

PEC0142 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Português) 

Dispensado 
23077.029315

/2011-10 

GILVAN DE OLIVEIRA 

PEC0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.038620

/2011-94 

PEC0142 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Português) 

Dispensado 
23077.038620

/2011-94 

LEONARDO MEDEIROS 
DA SILVA 

PEC0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.050236

/2011-60 

PEC0142 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Português) 

Dispensado 
23077.050236

/2011-60 

RENAN MARQUES  
LIPAROTTI 

PEC0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.029564

/2011-05 

PEC0142 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Português) 

Dispensado 
23077.029564

/2011-05 

FABIANO BRUNO DE  
AZEVEDO MACHADO 

PEC0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Em diligência 
23077.030907

/2011-76 
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PERÍODO: 2012.1 (Processo localizado no Sistema SIPAC) 

Habilitação Aluno Dispensa de disciplina solici-
tada Resultado 

Letras – Língua Inglesa e 
Literaturas 

ANDREW YAN SOLANO  
MARINHO 

PEC0171 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Inglês) Dispensado 

23077.008339
/2012-16 

PEC0172 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio (Inglês) 

GISANA KAREN ARAÚJO 
COSTA 

PEC0171 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Inglês) 

Dispensado 
23077.010698

/2012-25 

REJANE ÁLVARES DE  
MEDEIROS 

PEC0171 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Inglês) Dispensado 

23077.008300
/2012-91 

PEC0172 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio (Inglês) 

Letras – Língua  
Portuguesa e Literaturas 

AILSON ALEXANDRE  
CÂMARA DE MEDEIROS 

PEC0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.006996

/2012-11 

FABIANO BRUNO DE A 
ZEVEDO MACHADO 

PEC0141 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Fundamental 
(Português) 

Dispensado 
23077.030907

/2011-76  

PEC0142 - Estágio Supervisio-
nado de Formação de Professo-
res para o Ensino Médio 
(Português) 

Dispensado 
23077.017597

/2012-85  
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Quadro com distância e tempo estimado de deslocamento da UFRN para as escolas campos de estágio 
 
O levantamento foi realizado a partir do uso do aplicativo de georreferenciamento do Google (Google Maps), 
tomando sempre como ponto de partida o campus central da UFRN e o deslocamento com veículo automotivo. 
A distância e tempo indicam apenas o percurso de ida ou de volta, sendo necessário multiplicar ambos por dois  
Esse levantamento tem o objetivo de estimar a quilometragem necessária aos deslocamentos dos docentes nas 
atividades de acompanhamento aos estagiários nas referidas escolas. Tal material será encaminhado à Progesp 
com a exposição da situação e pedido de apoio institucional a essa atividade.  

ESCOLAS LOCALIZAÇÃO DISTÂNCIA E TEMPO 
ESTIMADO 

01 EE Winston Churchill Cidade Alta 6,2 km, 11 min 
02 EE Anísio Teixeira Petrópolis 5,9 km, 8 min 
03 EE Atheneu Petrópolis 5,1 km, 7 min 
04 EE Floriano Cavalcanti Mirassol 2,2 km, 6 min 
05 EE Padre Miguelinho Alecrim 5,3 km, 9 min 
06 EE Francisco Ivo Alecrim 4,9 km, 10 min 
07 EE Edgard Barbosa Dix-Sept Rosado 2,8 km, 7 min 
08 EE Felipe Guerra Cidade Alta 5,8 km, 8 min 
09 EE Berilo Wanderley Pirangi 5,4 km, 8 min 
10 EE Crisan Siminéia Lagoa Azul 17,1 km, 29 min 
11 EE Lourdes Guilherme Conjunto Jiqui 5,3 km, 9 min 
12 EE Josino Macedo Panatis 11,9 km, 22 min 
13 EE Walfredo Gurgel Candelária 1,9 km, 5 min 
14 EE Ferreira Itajubá Neópolis 6,0 km, 13 min 
15 EE Djalma A. Marinho Pitimbu 7,4 km, 11 min 
16 EE Maria Queiroz Felipe Camarão 7,9 km, 17 min 
17 EE Dinarte Mariz Mãe Luiza 13,1 km, 23 min 
18 EE Zila Mamede Pajuçara 17,4 km, 30 min 
19 EE Ary Parreiras Alecrim 5,0 km, 10 min 
20 EE Márcio Marinho Bom Pastor 5,6 km, 12 min 
21 EE Belém Câmara Cidade da Esperança 8,1 km, 14 min 
22 EE Luiz Antônio Candelária 2,4 km, 6 min 
23 EE Maia Neto Neópolis 4,0 km, 5 min 
24 EE Jean Mermoz Bom Pastor 5,5 km, 12 min 
25 EE Stela Wanderley Lagoa Nova   5,2 km, 7 min 
26 EE Dulce Wanderley  Lagoa Nova   17,6 km, 31 min 
27 EE Ana Júlia de Carvalho Mousinho Conj. Parque dos coqueiros 13,8 km, 22 min 

28 EE Laura de Castro Cidade da Esperança Não encontrado no  
Google maps 

29 EE José Vieira São Gonçalo do Amarante Não encontrado no  
Google maps 

30 EE Pedro Gouveia Lagoa Nova    5,6 km, 7 min 
31 EE Almirante Tamandaré Extremoz 23,2 km, 28 min 
32 EE Eliah M. Rego Parnamirim 15,3 km, 17 min 
33 EE Roberto R. Krause Parnamirim 15,3 km, 17 min 
34 EE Pe. José Biezinger São Gonçalo do Amarante 16,5 km, 27 min 
35 EE Alfredo Mesquita Filho Macaíba 21,5 km, 30 min 
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 EVENTOS 

SEMINÁRIO DO CCSA E SUSPENSÃO DAS AULAS 
 
No período de 28/maio a 01 de junho/2012 o CCSA realizará seu XVII Seminário de Pesquisa com a temática 
"Universidade no século XXI: desafios e perspectivas". A comissão tem a expectativa de acolher 1200 partici-
pantes. A direção do CCSA informa que as aulas, durante os dias do evento, que ocorrem nos setores I e V e 
no NEPSA serão suspensas, em função da utilização do espaço físico para realização das atividades do even-
to. 
 
Responsável pela informação: Chefia do DPEC a partir de resumo de memo. 29/2012 encaminhado pela dire-
ção do CCSA. 

SEMINÁRIO  DE APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS FINAIS   
 
A Coordenação do Curso de Especialização em Arteterapia e Educação do Ser informa e convida para o Se-
minário  de Apresentação dos Trabalhos Finais do referido curso a ser realizado nos dias 01,02 e 03 de agosto 
de 2012, no Auditório do Centro de Educação, no horário de17 as 22 hrs.  
 
Responsável pela informação: A Coordenação do Curso de Especialização em Arteterapia e Educação do Ser, 
Profa. Nísia Floresta Brasileira Augusta de Paula e Sousa e Profa.Maria  do Socorro de Oliveira Evangelista. 

I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR E II SEMINÁRIO DE 
FORMAÇÃO PARA PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES HOSPITALARES DO RN 
 
Nos últimos anos, observamos, em âmbito nacional, uma maior movimentação em torno da divulgação e prá-
xis pedagógica no ambiente ambulatorial e hospitalar, sobretudo no que diz respeito à articulação entre os pro-
fissionais e pesquisadores na área do atendimento educacional hospitalar. No entanto, no Estado do Rio Gran-
de do Norte, esse movimento ou essa articulação ainda se apresenta de maneira embrionária.  
 
Diante disso, constatamos a relevância de promover um Seminário que vislumbre discutir questões acerca da 
atuação do pedagogo no ambiente ambulatorial e hospitalar em diferentes espaços educativos, destacando: a 
classe hospitalar, a brinquedoteca, o apoio pedagógico, dentre outros; bem como o que diz respeito à política 
de formação de profissionais, especificamente aqui o pedagogo, para atuação nesses espaços educativos. 
 
Nesse sentido, I SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR e o II SE-
MINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES QUE ATUAM NAS CLASSES HOSPITALARES DO RN 
se configuram como um espaço construído para o diálogo com/entre os profissionais de diferentes áreas de 
atuação e partes do Estado e de outros lugares do Brasil, acerca das práticas vigentes no ambiente hospitalar, 
como direito de escolarização das crianças e adolescentes.  Coloca-se como indispensável essa discussão e 
troca, para o favorecimento e a garantia do direito de acesso à escolaridade a todas as crianças e adolescen-
tes em situação de hospitalização no Nordeste Brasileiro, especialmente no Estado do Rio Grande do Norte. 
 
O evento ocorrerá nos dias 30 e 31/05/2012, no auditório da Reitoria e nos miniauditórios do CCHLA respecti-
vamente, nos turnos matutino e vespertino, com conferência, mesas redondas e oficinas versando sobre a te-
mática.  
 
Inscrições via Sigaa até 29/05/2012 (vagas limitadas).  

Total de horas do evento: 16h. 

Responsável pela informação: Coordenadora do evento, Profª Dra. Jacyene Melo de Oliveira Araújo. 
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 EVENTOS 

II SEMINÁRIO DIDÁTICA E ENSINO DE HISTÓRIA 
 
De 11 a 13 de junho será realizado o “II Seminário Didática e Ensino de História”. O objetivo do evento é, prin-
cipalmente, levar graduandos do curso de História-Licenciatura da UFRN, integrantes das atividades de Está-
gio Supervisionado de Formação de Professores de História, à apresentação de relatos de experiências do-
centes em escolas da rede pública de ensino de Natal-RN e discussões sobre temas relativos à educação. As 
atividades do Seminário ocorrerão no Auditório do Centro de Educação e no setor de aulas II da UFRN. Para 
maiores informações, por favor, consultar o site http://sedeh2012.webnode.com  
 

Responsável pela informação: Profa Crislane Barbosa de Azevedo 

Organização:     
 

  Andresa Karla                     Danielson Diogo                       Marina Helena 
(Secretaria DPEC)     (Assistente Administrativo DPEC)        (Bolsista DPEC) 

 


