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Nota editorial

Estimad@s colegas,
É com enorme prazer que a chefia do DPEC vem saldar
a tod@s por meio deste Boletim Informativo, o primeiro
da Gestão 2013.2-2015.2. Iniciada em julho deste ano
e composta pelos docentes Karyne Dias Coutinho e
Marlécio Maknamara, a atual chefia aproveita o ensejo e
agradece a confiança que tod@s têm depositado em
nosso trabalho. Nesse momento, estamos mobilizados
em dar prosseguimento e ampliar as atividades iniciadas
pela gestão anterior, tendo em vista a plataforma de
trabalho que assumimos junto aos colegas de
Departamento e do Centro de Educação. Para tanto,
temos contado com a inestimável contribuição dos
colegas nas diferentes comissões, conselhos e
Releitura de “O Grito”
instâncias representativas intra e extra departamentais, https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net.
Acesso 31/10/13.
em um esforço coletivo que ajuda a honrar nossos
compromissos institucionais e engrandece nosso já tão querido e respeitado
DPEC. Esperamos continuar a contar com o auxílio e contribuições de tod@s,
agradecendo mais uma vez a oportunidade de tessitura de um trabalho
efetivamente coletivo, bravamente iniciado por Tatyana Mabel e Lucrécio Sá.
Karyne Dias Coutinho e Marlécio Maknamara da Silva Cunha
Chefia do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo

INFORMES


Direção do Centro de Educação
RUMO À CONAE 2014
A EDUCAÇÃO EM DEBATE COM A SOCIEDADE CIVIL

A Conferência Nacional da Educação (CONAE 2014), a ser realizada em
fevereiro de 2014, coordenada pelo Fórum Nacional de Educação, com o apoio do
Ministério da Educação (MEC), contará com a participação de diversos segmentos
educacionais e setores da sociedade. A iniciativa pretende, entre outros objetivos,
elaborar diretrizes voltadas para o Tema O PNE NA ARTICULAÇÃO DO SISTEMA
NACIONAL DE EDUCAÇÃO: PARTICIPAÇÃO POPULAR, COOPERAÇÃO FEDERATIVA E REGIME DE COLABORAÇÃO, que promova a efetiva cooperação em
âmbitos federal, estadual e municipal, em favor da melhoria da qualidade da educação brasileira, desde a pré-escola até a pós-graduação. Pretende, também, subsidiar os estados e municípios na elaboração e aprovação de seus Planos Estaduais e Municipais de Educação.
A proposta é que a CONAE 2014 seja um espaço social de discussão
sobre a educação brasileira, articulando os diferentes agentes institucionais, da
sociedade civil e dos governos, em favor da construção de um projeto nacional de
educação e de uma política de Estado.
Além de abrir espaços para elaborar princípios, diretrizes e estratégias
nacionais, a Conferência Nacional da Educação (CONAE 2014) objetiva, também,
propor reformulações necessárias para que o planejamento de ações articuladas
entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios seja uma estratégia
favorável à de implementação do novo Plano Nacional de Educação, em tramitação no Congresso Nacional.
A Conferência Nacional da Educação (CONAE 2014) foi precedida por
Conferências Municipais ou Intermunicipais e Estaduais em cada unidade federativa brasileira, e Conferências Livres realizadas por entidades e setores sociais.
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No Rio Grande do Norte, as Conferências Intermunicipais (COIME) aconteceram no período de maio a junho de
2013, em nove municípios polos, a saber: Natal, Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, João Câmara, Nova Cruz, Currais Novos,
Macau e Santa Cruz, sob a coordenação pedagógica e administrativa da UFRN, professoras Magna França e Mariangela
Momo, e Coordenação Geral do Fórum Estadual de Educação do RN (FEE/RN), criado pela Portaria nº Nº 023/2013 – GS/
SEEC-RN, coordenado pelas professoras Márcia Maria Gurgel Ribeiro (UFRN) e Sirleyde Dias de Almeida (UERN).
As 18 COIME atingiram um público participante de aproximadamente 3.112 pessoas em todo o estado, com uma
participação ampla e representativa das várias Instituições federais, estaduais e municipais, Organizações, Entidades e Segmentos Sociais; de representantes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; dos Sistemas de Ensino; das Entidades
de Trabalhadores da Educação; de Empresários; de Órgãos Públicos; de Entidades e Organizações de Pais e de Estudantes; da Sociedade Civil; dos Movimentos de Afirmação da Diversidade; e dos Conselhos de Educação.
A Conferência Estadual do Rio Grande do Norte (COEED/RN), coordenada, na UFRN, pelas professoras Luciane
Terra dos Santos Garcia e Mariângela Momo, e Coordenação Geral do FEE/RN, realizou-se nos dias 27 e 28 de agosto do
corrente ano, em Natal, com a participação de 450 delegados eleitos nas COIME, delegados natos e delegados indicados
pelas entidades nacionais que formam o Fórum Nacional de Educação. Na Plenária Final da Conferência, foram eleitos 54
delegados do Rio Grande do Norte que participarão da CONAE 2014, em Brasília, com a importante tarefa de defender as
propostas elaboradas no RN.
Os debates por meio de Colóquios (Grupos de Trabalhos por Eixos) foram orientados pelo DOCUMENTO REFERÊNCIA CONAE 2014 elaborado pelo Fórum Nacional de Educação disponível no material recebido pelos senhores e senhoras, quando da inscrição. O citado documento encontra-se, disponível, também no endereço http://portal.mec.gov.br/
conae2014.
As propostas discutidas, votadas e aprovadas em cada Conferência Intermunicipal e na Conferência Estadual de
Educação compõem o “Documento Base das COIME – Rio Grande do Norte – 2013”, cadastrado no Sistema de Relatoria do
MEC, para subsidiar a Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014).
As discussões nos Colóquios serão organizadas em torno dos SETE Eixos temáticos, conforme Programação:
EIXO I - O Plano Nacional de Educação e o Sistema Nacional de Educação: Organização e Regulação;
EIXO II - Educação e Diversidade: Justiça Social, Inclusão e Direitos Humanos;
EIXO III - Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: Cultura, Ciência, Tecnologia, Saúde, Meio Ambiente;
EIXO IV - Qualidade da Educação: Democratização do Acesso, Permanência, Avaliação, Condições de Participação e Aprendizagem;
EIXO V - Gestão Democrática, Participação Popular e Controle Social;
EIXO VI - Valorização dos Profissionais da Educação: Formação, Remuneração, Carreira e Condições de Trabalho;
EIXO VII - Financiamento da Educação, Gestão, Transparência e Controle Social dos Recursos.

NOVO LABORATÓRIO PARA O CENTRO DE EDUCAÇÃO
O Centro de Educação criou um espaço para produção de conhecimento na área das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e sua articulação com a prática educacional. Trata-se do Laboratório de
Tecnologia Educacional — LTE. O novo espaço substitui a Oficina de Tecnologia Educacional e, embora tenha
incorporado todo o acervo de vídeos da antiga unidade, nasce com uma proposta totalmente renovada, fundamentada em quatro eixos principais: apoio às atividades de ensino do Centro, produção de materiais pedagógicos audiovisuais e multimidiáticos, oferta de cursos e oficinas e pesquisa e experimentação de novas metodologias e linguagens a partir das novas tecnologias.
O laboratório, que fica localizado no primeiro andar do Centro, já está em funcionamento. A estrutura
física conta com quatro salas para atividades administrativas, ilha de edição e dois estúdios de gravação, um de
áudio e outro de vídeo, ambos ainda em fase de instalação.
O LTE integra, juntamente com outros 6 laboratórios, o projeto LIFE — Laboratórios Interdisciplinares
de Formação de Educadores.



Chefia do DPEC

FORUMDIR NO CENTRO DE EDUCAÇÃO
No período de 01 a 03 de agosto de 2013, a chefia do DPEC participou do Fórum Nacional de Diretores de Faculdades/Centros de Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras –
FORUMDIR, sediado pelo Centro de Educação da UFRN. Na ocasião, foi discutido o documento referência da Conferência Nacional de Educação (CONAE 2014). Grande parte das problematizações
empreendidas no evento poderá servir para subsidiar a discussão sobre a política de formação de
professores em andamento na UFRN, com a qual o Centro de Educação, seus Departamentos e suas
demais instâncias estão centralmente envolvidos.
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DPEC NO CONSEPE E NA CÂMARA DE GRADUAÇÃO
Em 13/08/2013, a atual chefia do DPEC tomou posse no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) da
UFRN, dando continuidade à atuação do Departamento neste Conselho, já antes realizada pela gestão anterior. Desde
então, tem participado das reuniões semanais, às terças-feiras pela manhã. Quinzenalmente, acontecem também as
reuniões, às terças-feiras à tarde, da Câmara de Graduação do CONSEPE, da qual a chefia do DPEC também participa, para discussão e despacho de processos enviados à Pró-Reitoria de Graduação da UFRN.

DPEC NO CONSEC E NA CÂMARA DE GRADUAÇÃO DO CE
Desde o início do semestre, a chefia do DPEC tem participado das reuniões do CONSEC,
bem como das reuniões da Câmara de Administração do Centro de Educação, consolidando
a parceria de trabalho entre o CE e seus dois Departamentos.

DPEC NO COLEGIADO DO PPGED
No início do semestre letivo de 2013.2, a chefia do DPEC ocupou assento no Colegiado do
PPGED e desde então vem participando das reuniões colegiadas, o que tem contribuído sobremaneira para o estreitamento dos laços acadêmicos entre o Departamento e o Programa.

ESTÁGIOS DE LICENCIATURA DE GEOGRAFIA A DISTÂNCIA ESTÃO NO DPEC
Em 09/08/2013, a chefia do DPEC realizou reunião com a Coordenação do Curso de Licenciatura em Geografia a Distância, para discussão do funcionamento dos componentes curriculares dos Estágios Supervisionados, cujo resultado foi
o cadastro destes componentes com o código do DPEC, e a revisão, pelos professores da área, das ementas dos quatro
Estágios, devidamente apresentadas e aprovadas na Plenária de 27/09/2013.

APOIO À GREVE DOS PROFESSORES ESTADUAIS – DPEC NA CIENTEC
Em 16/08/2013, os professores dos componentes de Estágio deste Departamento reuniram-se para discutir o caso da
greve dos professores das escolas estaduais, cujo resultado foi a publicação de uma nota de apoio à greve, com ampla
repercussão em diversas instâncias sociais.
Além disso, como resultado dessa reunião, deu-se a intensa participação dos professores do DPEC em atividades na
CIENTEC, envolvendo os alunos matriculados nas turmas de Estágio. Dessa proposição, que teve o apoio e a parceria
do Centro de Educação, nasceu o Seminário sobre Docência e Formação de Professores, promovido pelo Centro de
Educação como evento paralelo e integrado à CIENTEC, e realizado de 22 a 25/10/2013.

V EREBIO / NE
Em 20/08/2013, a chefia do DPEC participou da abertura do Encontro Regional de
Ensino de Biologia do Nordeste – V EREBIO / NE, que focalizou o tema “Olhares
para a Educação em Biologia: escola, vida e cultura”, sob a coordenação geral do
Professor Marlécio Maknamara.

LIFEs DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
Nesse semestre, a chefia do DPEC participou de duas reuniões com o grupo dos Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores – LIFEs, projeto coordenado
pelo Professor Marcos Lopes, da Direção do Centro, para definição de uso da verba e
consequente instalação e funcionamento dos Laboratórios.
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COMISSÕES PERMANENTES DE TRABALHO DO DPEC
Em 25/09/2013, a chefia do DPEC reuniu-se com os membros das duas Comissões
deste Departamento: Comissão de Ensino, Pesquisa e Extensão (composta pelas professoras Tatyana Mabel Barbosa, Lucinéia Contiero e Midori Camelo) e Comissão de
Administração (composta pelos professores Gilberto Costa, Crislane Azevedo e Marcos
Aurélio Felipe). Na ocasião, foram discutidas as funções permanentes e provisórias de
cada uma das Comissões, para retomada de sua atuação junto ao Departamento – que
já vem acontecendo desde então.

PARCERIA COM A SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Em continuidade às negociações iniciadas pela gestão anterior, a chefia atual do DPEC
firmou parceria com a Secretaria de Relações Internacionais (SRI) que, apesar de alguns
atrasos, financiou parte da viagem de alguns professores a Portugal, Chile e Uruguai, que
tiveram devidamente homologados seus afastamentos para participação em evento internacional, todos com apresentação de trabalhos.

POLÍTICA ORÇAMENTÁRIA DO DPEC – APOIO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS
Na medida do possível, o DPEC tem atendido a todas as solicitações de apoio para participação em evento no país, realizadas pelos seus professores, até que seja aprovada a
política orçamentária do DPEC, cuja proposta, já iniciada, foi definida como função provisória da Comissão de Administração deste Departamento.

EXPANSÃO DA ÁREA DE TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO
Em 26/09/2013, a chefia do DPEC realizou reunião com os professores da área de
Tecnologia e Educação, para criação de estratégias de expansão da área junto às
Licenciaturas. Os docentes ficaram de elaborar um breve documento com justificativas para essa expansão, que serão apresentadas pela Chefia do DPEC aos Coordenadores de Curso, na sequência de reuniões a serem realizadas no final de novembro
de 2013 em parceria com a Direção do Centro, as chefias do DPEC e DFPE e a Coordenação das Licenciaturas.

PROCESSOS SELETIVOS PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
De julho até este momento – considerando também o trabalho desenvolvido ainda pela gestão anterior – o DPEC realizou os seguintes processos seletivos para professor substituto,
com os respectivos candidatos aprovados, todos eles devidamente contratados e em atuação
junto ao Departamento neste semestre letivo de 2013.2:
Didática e Tecnologias da Educação – professora Maria da Paz Siqueira de Oliveira
Didática e Ensino de Ciências – professor Thiago Emmanuel Araujo Severo
Didática e Ensino de Francês – professora Odara Raquel Kunkler
Didática e Ensino de Espanhol – professor José Rodrigues de Mesquita Neto
Didática e Ensino de Geografia – professor Iapony Rodrigues Galvão
Didática e Ensino de História – professora Jossefrânia Vieira Martins
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REUNIÕES COM A PRÓ-REITORIA ADJUNTA DE GRADUAÇÃO
Ao longo do semestre letivo de 2013.2, a chefia do DPEC realizou alguns encontros com a Pró-Reitora Adjunta de Graduação, das quais resultaram as seguintes discussões: 1) necessidade de alterar o status dos componentes curriculares do
curso de Pedagogia denominados “Práticas Pedagógicas Integradas”, no sentido de que passem de Atividade para Disciplina; 2) necessidade de estimular, junto aos professores do DPEC, a oferta de disciplinas optativas que contemplem os
temas transversais relativos às questões ambientais e étnico-raciais, apontados pelo MEC como duas principais demandas contemporâneas da formação de professores; 3) necessidade de elaboração junto à Coordenação das Licenciaturas
de um calendário de trabalho com os coordenadores dos cursos para irmos planejando em conjunto a pauta do Fórum das
Licenciaturas.
Em reunião realizada em 24/10/2013, essa agenda de trabalho foi organizada numa parceria entre a Direção do CE, as
Chefias do DPEC e DFPE e a Coordenação das Licenciaturas, com a participação da Pró-Reitora Adjunta de Graduação.
As reuniões com os Centros e seus respectivos cursos estão agendadas para final de novembro deste ano.

CPDI ELABORA RESOLUÇÃO DE PROGRESSÃO DOCENTE
O representante do Centro de Educação na Comissão Permanente de Desenvolvimento Institucional (CPDI), professor
Marcos Carvalho Lopes, informou à chefia do DPEC que a CPDI está elaborando nova Resolução de Progressão Docente, com uma proposta específica para os docentes do Ensino Superior e outra específica para os docentes da Educação
Básica. Assim que estiverem prontas as propostas, o professor Marcos passará a versão preliminar do documento para
todos os professores, para que façam suas considerações antes de ser levada à votação no CONSEPE.

CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS SOCIAIS / PRONERA
O DPEC oferecerá os componentes curriculares de Didática, de Tecnologia e
de Estágios Supervisionados no curso de Licenciatura em Ciências Sociais /
PRONERA, direcionado à formação de jovens assentados pelo INCRA em
Programas de Reforma Agrária.

OFICINA DA COORDENADORIA DE CONCURSOS
Em 30/10/2013, a chefia e a secretaria do DPEC, juntamente com a professora
Marisa Narciso Sampaio, participaram da oficina promovida pela Coordenadoria
de Concursos da PROGESP para apresentação das novas normas de concursos
para professores efetivos da UFRN, dispostas na Resolução n.108/2013OFERTA 2014.1
A chefia e a secretaria do DPEC informam que já estão pensando a dinâmica de
composição da oferta de componentes curriculares para 2014.1 e que, tão logo a
Comissão para essa oferta seja definida em Plenária, iniciaremos o empenho de
esforços para esse trabalho.

CONCURSO PARA PROFESSOR EFETIVO DO DPEC
De 04 a 08/11/2013, o DPEC estará realizando o Concurso para Professor Efetivo para a Área
“Didática e Prática de Ensino em Libras”, cuja Banca Examinadora é composta pelas seguintes professoras doutoras: Eleny Gianini (UFCG); Sandra Santiago (UFPB); Marisa Narcizo
Sampaio (UFRN). As inscrições de cinco candidatos foram devidamente deferidas pela Coordenadoria de Concursos da PROGESP.

SEMINÁRIO DE GESTÃO DA PROGESP
A chefia do DPEC confirmou sua participação no Seminário de Gestão promovido pela PROGESP, a ser realizado em 14//11/2013, para discussão de temas referentes à Nova Carreira Docente, Carga Horária Docente, PID, Modelo de Distribuição de Técnicos Administrativos, e Resolução de Concursos.
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Secretaria do DPEC

MARCAÇÃO DE FÉRIAS
Conforme Memorando Circular nº 028/2013-DAP, de 23 de outubro de 2013, a Diretoria de Administração Pessoal informa que os servidores e a Secretaria do Departamento terão, impreterivelmente, até o dia 25 de novembro para marcarem as férias referentes ao exercício de 2014.
Tendo em vista a necessidade de organização desta Secretaria, pedimos que os professores agendem suas férias até
o dia 23 de novembro, de modo que possamos dispor de tempo para as correções que se fizerem necessárias.
A marcação das férias é realizada através do SIGPRH, no menu Férias – Inclusão de férias, onde o servidor pode optar pelo parcelamento de suas férias, como ainda selecionar adiantamento salarial e adiantamento da gratificação natalina
(13º salário).
Esclarecemos que a opção pelo adiantamento salarial implica receber no mês de férias também o salário do mês subsequente (por exemplo, se as férias estão agendadas para o mês de janeiro, 02/01/2014, junto com o terço de férias, será
recebido o salário do mês de fevereiro). Do mesmo modo, se optar pelo adiantamento da Gratificação Natalina será recebido o “13º Salário integralmente” no período em que foram agendadas as férias (esta solicitação só poderá ser feita se a
primeira parcela de suas férias for gozada no primeiro semestre do ano).
Por fim, pedimos que considerem as seguintes datas para a marcação das férias, de modo que não coincidam com o
período letivo:
Semestre letivo 2014.1: Início 27/01/2014 Término:14/06/2014
Semestre letivo 2014.2: Início 21/07/2014 Término: 06/12/2014
Em reunião entre a Direção do Centro de Educação e as Chefias dos Departamentos (DPEC e DFPE), realizada no dia
31/10/2013, e considerando o Calendário Universitário de 2014 devidamente aprovado pelo CONSEPE, chegou-se à seguinte sugestão de período para a marcação das férias dos professores do CE:

PERÍODO DAS FÉRIAS
02/01/2014 a 26/01/2014
23/06/2014 a 12/07/2014

1ª parcela – 25 dias
2ª parcela – 20 dias

SEMANA SEMINÁRIO CE
27/01/2014 a 31/01/2014
14/07/2014 a 18/07/2014

SOLICITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS I
A Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral — PROPLAN informa aos docentes
que dispõem de recursos oriundos de descentralização que cadastrem ou editem seus
projetos no SIGAA/SIPAC com urgência, pois a data limite para empenho para a Fundação
de Apoio é 16 de novembro de 2013, conforme e-mail repassado por esta Secretaria no
dia 22 de outubro.

SOLICITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS II
O setor orçamentário da UFRN, da Divisão de Contabilidade e Finanças, avisa,
em virtude do encerramento do ano orçamentário de 2013: todos os pedidos
que demandarem recursos deverão ser realizados até o dia 24 de novembro de
2013. Desse modo, os professores que desejarem auxílio financeiro para passagens, hospedagens, diárias e eventos, para o ano de 2013, deverão procurar a
Secretaria do DPEC antes desta data para providências. Já as solicitações para
o ano orçamentário de 2014 só poderão ser realizadas a partir do dia 20 de dezembro de 2013.
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Coordenação do Curso de Pedagogia Presencial

Prezados professores do curso de Pedagogia, a coordenação informa que existe um grande número de atas de monografia
que não foram entregues. Em breve, a coordenação informará a cada professor suas pendências.
Gilmar Barbosa Guedes/Elda Silva do Nascimento Melo
Coordenação do Curso de Pedagogia Presencial



Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas do Centro de Educação

A Coordenação das Licenciaturas deu início às atividades de planejamento do Fórum das Licenciaturas por meio de encontro com as chefias do DPEC e do DFPE, a direção do CE e a Pró-Reitora Adjunta de Graduação. Na ocasião foi elaborada a
estratégia de realização de encontros com todos os Centros que possuem cursos de Licenciatura, para estreitamento de
laços, e posterior junção dessas unidades e de seus gestores em discussões que levem à elaboração de uma Política de
Formação de Professores na UFRN. Os primeiros encontros acontecerão com o CCHLA e o CERES no decorrer do mês de
novembro.



Núcleo Docente Estruturante do Curso de Pedagogia Presencial

O NDE — Núcleo Docente Estruturante do curso de Pedagogia está realizando a pesquisa “Avaliação do PPP do curso de
Pedagogia presencial da UFRN: impressões de docentes e discentes” com o objetivo de levantar as impressões de estudantes e professor@s do curso sobre o PPP - Currículo 001 - para subsidiar propostas de atualização deste Projeto do curso.
@s estudantes já responderam o instrumento de pesquisa e agora será a vez d@s professor@s.
Na plenária de 01/11/2013, membros do NDE distribuirão o questionário a ser respondido pel@s professor@s, esclarecerão
dúvidas e combinarão uma data para a devolução do instrumento respondido. A contribuição à pesquisa será também uma
contribuição para o aprimoramento do Curso de Pedagogia Presencial da UFRN.



Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência — PIBID

Nos dias 07, 08 e 09 de novembro será realizado, em conjunto, o X Seminário de Iniciação à Docência e o VII Encontro Integrativo do PIBID/UFRN. O evento visa agregar os dois programas de iniciação à docência. Estima-se um público de 800 pessoas. A conferência de abertura ocorrerá no dia 07/11/2013 às 19h no ginásio de esportes da UFRN, tendo como preletor o
professor Arnon Andrade, que abordará a questão da docência numa perspectiva cidadã. O evento conta ainda com apresentação de pôsteres e oferta de minicursos sobre temáticas referentes à docência.
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Eventos

