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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. Inicialmente aberto para publicação apenas
para o DPEC, suas instâncias organizacionais e demais unidades do CE, objetiva-se expandir o espaço
de divulgação para todos os professores do departamento, a fim de socializar o trabalho dos colegas.
Cada uma das suas seções estão aqui publicadas conforme texto enviado pelo responsável da referida
unidade, curso, projeto ou programa.
Profa. Tatyana Mabel e Prof. Lucrécio Sá
Chefia do Departamento de Práticas Educativas e Currículo

INFORMES
·

Chefia do DPEC

NEPSA
Foi informado no último Consec do CE que o CCSA, ao discutir o Nepsa em nível
de Consec, decidiu por não entregá-lo ao CE. A Direção do CE está retomando o
acordo realizado na gestão do Prof. Ivonildo para viabilizar uma solução nessa
direção.
NOVAS NORMAS DE CONCURSO
Estão em discussão as novas normas para concurso de docente. A proposta foi
encaminhada pela direção do CE. Pedimos que os docentes observem particularmente o que se sugere acerca do processo de correção de provas. Sugestões
podem ser a nós enviadas para apresentação em Consepe.
PEDAGOGIA EAD
O curso foi aprovado e se iniciará em 2012.2. Serão cerca de 600 vagas. Como o
e-mec solicita nomes para constituir seu corpo docente mínimo, o DPEC incluiu
esse como um dos seus pontos de pauta. As coordenadoras Cristina Leandro e
Jacienny irão apresentar no DPEC nesta plenária a proposta do curso.
ESTÁGIOS DA EAD DE LETRAS E HISTÓRIA SERÃO LOTADOS DO DPEC
Os coordenadores dos respectivos cursos a distância entendem a coerência dos
estágios também da Ead serem lotados no Dpec. Além desses componentes, Letras encaminhou também “Metodologia do ensino de língua portuguesa” para ser
cadastrado pelo DPEC. A chefia convocou os docentes das áreas - João Valença,
Crislane, Fco. de Assis, Lucinéia Contiero, Alessandra Cardozo, Tatyana Mabel para discutir as ementas e bibliografias, itens necessários ao cadastro dos componentes.
POLÍTICAS DA EAD
Considerando a urgência de tramitar os componentes da Ead no DPEC solicitados
pelas coordenações de História e Letras, considerando a necessidade de indicação de nomes para compor o quadro de mínimo de docentes para efetivar o cadastro do curso de Pedagogia a distância, considerando a urgência em definir os
materiais didáticos para o semestre de 2012.2, a chefia colocou esses como pontos de pauta de sua plenária ordinária. No entanto, esclarece que tem ciência da
necessidade de realização da discussão junto ao DPEC acerca da política sobre
participação dos seus docentes nos cursos a distância, bem como da relação entre ensino presencial e a distância.

2

·

Chefia do DPEC

REUNIÃO DO GRUPO DE ESTÁGIO E PARTICIPAÇÃO NAS PLENÁRIAS
Na última reunião com os professores do grupo de estágio, estiveram presentes cerca de 20 docentes. Foi acatada a sugestão de dar à área espaço nas plenárias para discussão das políticas que vem sendo discutidas no âmbito do grupo. A chefia
pretende ampliar a proposta para todas as áreas do DPEC, tentando dar às plenárias uma função mais relevante como espaço de discussão das políticas do Departamento e socialização dos grandes projetos das áreas acerca da formação docente e
inserção nas diferentes licenciaturas.
PUBLICAÇÕES DO GRUPO DE DOCENTES DE ESTÁGIO
Em função do avanço e caráter coletivo das discussões realizadas pelo grupo de docentes dos estágios, foi lançada a proposta de organizar uma publicação nessa direção, envolvendo o grupo que está participando e fomentando essas discussões. Já foram organizados os grupos para pensar nas publicações.
PARTICIPAÇÃO DO DPEC NO FÓRUM DAS LICENCIATURAS:
Pontos levantados pela chefia do DPEC no Fórum das licenciaturas ao se discutir a oferta e políticas de formação:

·

Recuperação dos assentos do DPEC nas licenciaturas

Foi endossado no último Fórum das Licenciaturas a retomada dos assentos do DPEC. Como sugestão da PROGRAD, convencionado já em outras unidades da UFRN, a contagem será realizada pela carga horária de atuação do Dpec nos cursos.
A indicação homologação dos nomes será feita na próxima plenária.

·

Problemas da matrícula extraordinária

Todos presentes ao Fórum foram unânimes em reduzir o prazo da matrícula extraordinária: para o aluno, há o prejuízo de
perder uma unidade inteira da disciplina; para os docentes e as chefias, desestrutura o planejamento realizado desde dezembro com a organização da oferta. O representante da Prograd comprometeu-se em analisar a situação.

·

Inserção das áreas do DPEC nas licenciaturas

A chefia do DPEC comprometeu-se com os coordenadores de curso em desencadear reuniões entre os docentes das áreas,
particularmente, de Tecnologias/EAD e de Didática para fazer um planejamento de atuação dessas áreas nas licenciaturas.
A proposta é repensar a oferta desses componentes, criar componentes novos, reestruturar os componentes já existentes e
discutir junto às coordenações de curso, ainda este semestre, para já se ter repercussão na oferta do semestre de 2012.2.

·

Ensino a distância x ensino presencial

chefia informou aos coordenadores os problemas que teve na oferta deste semestre, destacando a necessidade de melhor
discutir a relação entre ensino presencial e ensino a distância. Relatou o fato de turmas abertas para um público que tem
previsão de cursar componentes a distância em seus PPP, o Sigaa ter permitido a matrícula de alunos do presencial que não
tem em seus PPP essa previsão. Destacou que o fato da reinstitucionalização da Ead e a existência de vários cursos com
componentes idênticos nas duas modalidades, sendo ofertados no mesmo momento, pelo mesmo departamento e professores, para públicos semelhantes deverá levar as coordenações, chefias, seus colegiados e a SEDIS a pensar em institucionalizar uma política acerca dessa relação, evitando surpresas, ou decisões isoladas.

·

DFPE

* O IV Ciclo Internacional Resiliência e Cultura: histórias de vida, subjetividade e cuidado, *acontecerá de 09 a 13 de abril
de 2012, em Niterói (UFF) e Salvador (UNEB) e contará com a presença de *Boris Cyrulnik*além de pesquisadores brasileiros que tomam as biografias e as autobiografias como dimensão de pesquisa-formação. As *informações sobre a programação,
eixos temáticos e processo de inscrição* estão disponíveis no site http://www.ppgeduc.com/circ/
Participam como convidados, os professores da UFRN: Maria da Conceição Passeggi (DFPE) e Marlos Bezerra (Dep. de
Psicologia) e o doutorando Antonio Candorelli (PPGEd).
A professora Maria da Conceição** Passeggi participará como professora convidada, de 23 a 27 de abril |2012, na Facultad
de Filosofía y Letras da Universidade de Buenos Aires (FFyL-UBA), das seguintes atividades:
*S*eminário "Pedagogías críticas y experiencias de la praxis pedagógica en América Latina"; Seminário “Itinerante de la
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·

DFPE

Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas; Seminário do Projeto "Le récit biographique comme dispositif d'AC
compagnement des acteurs". O projeto é financiado pelo Service dês Relations Européennes et Internacionales e reúne
pesquisadores do Laboratório EXPERICE da Universidade de Paris 13, do Laboratório de Políticas Públicas (FFyL-UBA), e
dos Programas de Pós-graduação: PPGEduc|UNEB e PPged|UFRN.

·

Outros

A ADURN Sindicato está com uma advogada de plantão nas terças e quartas feiras a tarde - a partir das 14h - para receber
os pedidos de revisão no auxílio alimentação. Trata-se de uma equiparação com o valor recebido pelo TCU. Para entrar com
processo é preciso cópia do RG, CPF, Comprovante de residencia e fichas financeiras dos últimos 5 anos(aquelas que recebemos para preenchimento do imposto de renda, constando nossos ganhos durante o ano). Quem tiver menos de 5 anos na
UFRN leva as fichas financeiras referentes ao período desde a admissão. O processo prevê além do reajuste, a retroatividade ao período de admissão.
Atenciosamente,
Elda Melo - Representante dos professores do DPEC no Conselho da ADURN
Sindicato

Organização:

Andresa Karla
(Secretaria DPEC)

Marina Helena
(Bolsista DPEC)

