
• Direção do Centro de Educação 

Prezados colegas, alunos e servidores técnico-administrativos. 
 
A Magnífica Reitora, Profa. Angela Maria de Paiva Cruz, convida para a posse dos diretores 
do Centro de Educação, dia 21 de outubro de 2011, às 19h, no Auditório do CE. 
 
Nessa ocasião, comemoraremos a posse dos diferentes Chefes e Coordenadores vinculados 
ao Centro de Educação, conforme convite abaixo. 
 
Agradecemos, desde já, a presença de todos para que possamos realizar uma festa bonita e 
alegre, marcando esse momento histórico de consolidação das representações da área na 
UFRN. 
 
Atenciosamente, 
 
Márcia Maria Gurgel Ribeiro e Marcos Antonio de Carvalho Lopes - Direção do CE 
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INFORMES 

Política Editorial 
 
Este Boletim objetiva reunir e divulgar os informes acadêmicos de interesse do DPEC. 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 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
 

CONVITE 
A Magnífica Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Professora 
Ângela Maria Paiva Cruz, tem a honra de convidar para a Solenidade de Posse dos 
Professores Márcia Maria Gurgel Ribeiro e Marcos Antonio de Carvalho Lopes, nos 
cargos de Diretora e Vice-Diretor, respectivamente, do Centro de Educação, para o quadri-
ênio 2011–2015, a realizar-se no dia 21 de outubro de 2011, às 19 horas, no Auditório do 
Centro de Educação, Campus Central - Natal / RN.  
 
Nessa ocasião, comemoraremos, também, a posse dos seguintes Chefes e Coordenado-
res eleitos para representarem os Departamentos e Coordenações, no período de 2011-
2013: 

 
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 
Profa. Magna França e Prof. Walter Pinheiro Barbosa Júnior 

Departamento de Práticas Educativas e Currículo 
Profa. Tatyana Mabel Nobre Barbosa e Prof. Lucrécio Araújo de Sá Júnior 

Coordenação do Curso de Pedagogia 
Profa. Mariângela Momo e Prof. João Tadeu Weck 

Coordenação das Disciplinas Pedagógicas dos Cursos de Licenciatura 
Prof. João Maria Valença de Andrade e Prof. Onilson Rodrigues de Oliveira 

Coordenação do Programa de Formação Continuada 
Profa. Sandra Maria Borba Pereira 
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Aos Servidores Públicos da Educação 
 
Comemoraremos, em 28 de outubro, O DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. Externamos nosso reconhecimento e agradecimento pelo traba-

lho desenvolvido por todos os docentes e servidores técnico-administrativos que atuam nas diversas Unidades do Centro de Educação da 
UFRN. 

 
O trabalho do servidor público tem sido um esteio à realização da função social da Universidade junto à sociedade, assegurando o 

atendimento das necessidades de educação, saúde, segurança, transporte, entre outras, reconhecidas como direito inalienável de todo cida-
dão. O seu papel é importante para a instituição, indo além do burocrático, para atingir as dimensões da formação humana, ética, social e 
cultural da população, contribuindo para o avanço da sociedade em seu conjunto, com respeito, dignidade e cordialidade no servir ao bem 
comum. 

 
PARABÉNS AOS SERVIDORES PÚBLICOS EM 28 DE OUTUBRO DE 2011!!! 

 
Márcia Maria Gurgel Ribeiro e Marcos Antonio de Carvalho Lopes 

Diretoria do Centro de Educação da UFRN 
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Prezados colegas de profissão e futuros colegas, alunos licenciandos 
  
Comemoramos no dia 15 de outubro o DIA DO PROFESSOR. Desejo-lhes tudo de bom no trabalho coletivo, sociocultural e político realiza-
do, na labuta diária por uma educação de qualidade, na universidade ou nas escolas de educação básica. 
  
Hoje, convivemos com um quadro adverso na profissão, tão pouco reconhecida e desprestigiada pelos governos e por parte da sociedade, 
que luta para assegurar um piso salarial correspondente a R$ 1.187,00, mas que, no entanto, é tratado como o teto, como maior possibilida-
de de remuneração para a maioria dos educadores da educação básica, e nem assim é respeitado. Uma profissão que não reconhece o 
esforço dos professores da educação básica em se titularem, pois não garante a progressão salarial ao concluírem seus mestrados e dou-
torados. Uma profissão que não certifica aos professores as condições pedagógicas, técnicas e científicas para que sua prática pedagógica 
se efetive em plenitude. Uma profissão sem profissionalismo, pois estão excluídas dos discursos oficiais as dimensões éticas, políticas, 
sociais e jurídicas de concretização dos espaços e tempos para sua realização, de acordo com as exigências estabelecidas pelos órgãos 
representativos e pela sociedade. 
  
No entanto, creio termos diversas razões para comemorar o dia do professor, como: os alunos interessados e engajados que nos gratificam 
e realizam nossa ação educativa, em suas participações de qualidade na mediação complexa que representa o aprender; os grupos exce-
lentes de educadores que se empenham para aprender e se desenvolver profissionalmente, na reflexão-ação-reflexão permanente, apropri-
ando-se de conhecimentos, habilidades, valores e procedimentos na profissão. Dispomos de um rico campo de produção de relações, inte-
rações e emoções, que mobilizam nossas funções e processos mentais, cognitivos, culturais e afetivos, essenciais para a compreensão 
sobre o mundo e sobre nós mesmos enquanto cidadãos.  Potencializamos energia de vida e de trabalho, força de luta e de resistência para 
fazermos avançar a profissão aos níveis mais elevados de excelência, de dignificação na carreira do magistério, construindo saberes, pro-
cedimentos e relações que mobilizem mudanças qualitativas na identidade e no desenvolvimento profissional do professor.  
  
Assim, sonhando com o dia em que essa comemoração estará associada ao prazer e à ventura de termos contribuído para a construção de 
uma sociedade mais justa, inclusiva, digna e fraterna, livre da ignorância, do temor e da miséria, pois, como nos ensina o grande mestre 
Paulo Freire, “[...] Ai daqueles que pararem com sua capacidade de sonhar, de invejar sua coragem de anunciar e denunciar. Ai daqueles 
que, em lugar de visitar de vez em quando o amanhã pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se atrelarem a um pas-
sado de exploração e de rotina”, PARABÉNS A TODOS OS PROFESSORES.  
 

Um abraço fraterno 
  

Márcia Maria Gurgel Ribeiro 
Professora do Departamento de Práticas Educativas e Currículo e do Programa de Pós-Graduação em Educação do Centro de Educação 

Diretora do Centro de Educação da UFRN 
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MARQUE SUAS FÉRIAS 
 
• Cada professor deve marcar suas férias impreterivelmente até dia 09/nov/2011, em caso de usufruir das férias em jan/2012; 
• Considerando que há previsão para o início letivo em 13/02/11 e recesso de 01/07/12 a 05/08/12, o DAP solicita que as férias sejam 

agendadas respeitando essas datas; 
• Em função do encontro de reprogramação do CE, a direção sugere que, ao marcar suas férias, os professores adotem até a data 07 de 

fevereiro para retorno das atividades; 
• A chefia tem até 10/nov para homologar as férias; 
• Para marcar férias: http://www.sigrh.ufrn.br (menu “Férias” – inclusão de férias). 
 
 
GRUPOS DE TRABALHO DISCUTEM OS ESTÁGIOS 
 
A próxima reunião para discussão acerca dos estágios supervisionados ocorrerá dia 11/nov, às 9h, no Auditório do Centro de Educação e 
terá como pauta a apresentação dos trabalhos dos 04 grupos formados na última reunião, a saber:  
A) Revisão dos elementos normatizadores do estágio: Elda*, Lucrécio, Ana Iorio;  
B) Papel dos estágios na formação: tutoria, componentes curriculares, interface com a escola: Alessandra*, Jefferson, Soranei-

de, Midori, Eliane, Flávio, Odenise, Aliete;  
C) Articulação institucional SEEC x UFRN: Mércia*, Vera Luza, Crislane;  
D) Elementos/princípios organizadores dos estágios: oferta e ferramentas virtuais: Alexander*, Josivânia, Rute, Jacyenne.  
 
(*) Coordenadores dos grupos. 

• Secretaria do DPEC 

 
Encaminhamos os números dos celulares institucionais das Unidades do Centro de Educação 
 

 
 

TELEFONES INSTITUCIONAIS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 
 

 
 
 RESPONSÁVEL NÚMERO 

Centro de Educação 

Direção 9193-6185 

Vice-Direção 9474-6663 

Secretaria 9193-6451 

Administração Centro de Educação 9474-6664 

Departamentos 

Chefia do Departamento de Práticas Educativas e Currículo 9474-6665 

Secretaria do Departamento de Práticas Educativas e Currículo 9474-6667 

Chefia do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 9474-6666 

Secretaria do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 9474-6668 

Coordenações 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação 9193-6179 

Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Educação 9193-6457 

Coordenação do Curso de Pedagogia 9193-6262 

Secretaria do Curso de Pedagogia 9193-6463 

Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas 9474-6670 

Coordenação do Programa de Formação Continuada 9474-6671 

Coordenação do Curso de Pedagogia da Terra 9474-6669 

Coordenação do Curso de Pedagogia à Distância 9474-6672 

Outros 

Núcleo de Educação Infantil 9193-6261 

Secretaria do Núcleo de Educação Infantil 9193-6460 

Oficina de Tecnologia Educacional (Coordenação) 9167-6536 

Revista Educação em Questão (Editor) 9474-6673 
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Ocorreu no último dia 06 de outubro o lançamento do Prodocência/UFRN-2010, uma atividade promovida pela Diretoria Didático-Pedagógica 
da PROGRAD e pela Coordenação deste programa. 
 
O projeto foi apresentado para coordenadores de cursos de Licenciatura da UFRN, gestores do Centro de Educação e representantes das 
Secretarias de Educação do Estado do Rio Grande do Norte e dos municípios de Natal e Currais Novos. 
 
Deliberou-se pela realização do Primeiro encontro geral do Prodocência/UFRN-2010, cuja data prevista é 30 de novembro de 2011. A ques-
tão dos Estágios Supervisionados de Formação de Professores foi definida como principal tema a ser discutido na ocasião. 
 
 
Professores João Valença e Cida Dias 
Coordenação do Prodocência/UFRN-2010 

• Prodocência 

• CIERS-Ed - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, SUBJETIVIDADE E 
EDUCAÇÃO  

 
O QUE É: um centro dedicado a pesquisas sobre temas relevantes para a Educação, visando contribuir para o desenvolvimento da teoria 
das representações sociais, na interface com outros referenciais teóricos. 
 
A UFRN INTERAGE COM O CIERS-Ed na modalidade de projeto ‘associado’ ao projeto-núcleo, coordenado pelo CIERS-Ed. Ao todo são 37 
instituições associadas. A pesquisa nucleadora em andamento aborda o tema ‘representações sociais de trabalho docente.’ 
 
MAIORES INFORMAÇÕES na próxima plenária dos departamentos, no próximo dia 21.10.2011, ou através da homepage da Fundação 
Carlos Chagas, que abriga o CIERS-Ed nas suas instalações à rua Francisco Morato, em São Paulo: www.fcc.org.br. Quando abrir clique na 
sigla do CIERS-Ed que aparece na página inicial da FCC.  
 
Responsável pela informação: Professora Rosário Carvalho  

Organização:  
  Andresa Karla          Marina Helena 
(Secretaria DPEC)     (Bolsista DPEC) 

• Coordenação do curso Pedagogia presencial 

 
Divulgamos a programação do Ciclo de Estudos e Debates Pró-ENADE realizado com os alunos concluintes do curso de Pedagogia e a-
gradecemos os professores colaboradores. A prova do ENADE acontecerá no dia 6 de novembro de 2011. 

DIA HORA PROFESSOR ÁREA 

17/10 19h às 
21h30min 

Professoras Giane Bezerra Vieira e Maria 
Estela Costa Holanda Campelo 

Área específica para a docência 
(Alfabetização e Letramento). 

  

18/10 
  

19h às 
21h30min 

Professora Denise Maria de Carvalho Lopes Área de formação geral (Psicologia da Educa-
ção – aprendizagem e desenvolvimento). 

  

19/10 
  

19h às 
21h30min 

Professoras Luciane Terra dos Santos Garcia, 
Magna França e Maria Goretti Cabral Barba-

lho 

Área específica para gestão e coordenação 
escolar. 

20/10 
  

19h às 
21h30min 

Professora Marta Maria Castanho Almeida 
Pernambuco 

Área de formação geral (Teorias e práticas do 
currículo – planejamento, organização e sele-
ção de conteúdos, procedimentos metodológi-

cos e avaliação). 
  

31/10 
  

19h às 
20h15min 

Professor João Maria Valença de Andrade Área de formação geral e área específica 
para a docência (História da Educação). 

31/10 20h15min 
às 

21h30min 

Professora Luzia Guacira dos Santos Silva Área de formação geral (Educação Inclusiva e 
diversidade). 


