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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 

 
 A chefia do DPEC encaminhou à Progesp memorando solicitando apoio 

aos deslocamento dos docentes para as escolas campo de estágio. 
Para conferir distâncias da UFRN para as escolas conveniadas, consul-
tar a edição anterior do Boleti9m Informativo. 

 
 
 Tendo em vista que em 2012.1 os alunos do presencial conseguiram se 

matricular nos componentes destinados especificamente à Ead, a chefi-
a solicitou da Sedis e do DACA providências para a matrícula no se-
mestre de 2012.2. 

 
 
 A reitoria convocou uma reunião com a direção do CE, chefias dos De-

partamentos do CE, Prograd, SEDIS para discutir a institucionalização 
da Ead. Na reunião foram discutidas políticas que favoreçam/induzam/
considerem a assunção da Ead pelos departamentos. Um dos pontos 
de discussão foi a introdução da Ead na efetiva organização da oferta 
de componentes dos departamentos, na contabilização do esforço de-
partamental e na consideração de vagas destinadas aos departamen-
tos. Nesse sentido, ficou deliberado que o CE, seus departamentos, a 
SEDIS e a Prograd acompanhariam essa discussão a fim de elaborar 
grandes diretrizes a serem propostas aos demais centros. Desse modo, 
a organização da oferta para 2012.2 do DPEC já tenta incorporar al-
guns desses elementos, que podem e devem ser melhorados após a-
presentação na próxima plenária. 

 
 
 Lembrete de calendário: 
 

Data de encontro do evento do CE: 7-9 de novembro 
Data do encontro de reprogramação do CE (*): 2-3/agosto 
Data do início das aulas (*): 6/agosto 
(*)Lembramos aos professores da necessidade de observar essas da-
tas para a agenda das suas férias. 



2 

 Orçamento do  DPEC 



3 



4 



5 

Mês Beneficiário 

Natureza e valor do benefício 

Diárias Passagens Hospedagem Serviço Pessoa 
Jurídica 

JANEIRO - - - - - 
FEVEREIRO - - - - - 

MARÇO 

Informação a ser levanta-

da para o Próximo Boletim 

Informativo 

R$ 688,12 - - - 

ABRIL -   - - - 

MAIO 

Mércia de Oliveira Pontes R$ 688,12 - - - 

Maria Eliane Souza da 

Silva 
- R$ 1.115,17 - - 

DPEC - - - R$ 182,70 

JUNHO 

Crislane Barbosa de    

Azevedo 
      R$ 182,70 

REINER HILDER-

BRANDT-STRAMANN 

atendendo a solicitação 

da Profª Vera Luza Uchoa 

Lins 

- R$ 743,86 - - 

REINER HILDER-

BRANDT-STRAMANN 

atendendo a solicitação 

da Profª Vera Luza Uchoa 

Lins 

- - R$ 420,00 - 

Andresa Karla Silva    

Carvalho 
- R$ 1.708,41 - - 

 Secretaria do DPEC 

 
Informamos que a partir do dia 19 de junho a Secretaria do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo 
contará apenas com o trabalho das bolsistas em virtude de nossa adesão à greve deflagrada pela categoria dos 
técnico-administrativos no dia 11 de junho. 
 
Nossa adesão se deu através de decisão compartilhada pela maioria dos técnico-administrativos do Centro de 
Educação em reunião com o Comando de Greve do Sintest/RN na manhã do dia 18 de junho. 
 
Entre as reivindicações constam: reajuste salarial, racionalização dos cargos, reposicionamento dos aposenta-
dos, mudança do anexo 4 do PCCTAE, devolução do vbc e isonomia salarial. 
 
 

Andresa Karla Silva Carvalho e Danielson Diogo Farias Dantas 
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 Critérios para Qualificação dos Livros de Educação  

Prezados professores do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação e do Departamento de Práti-
cas Educacionais e Currículo, 
  
Com base no Documento “Roteiro para classificação de livros (2009) da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes)” elaboramos um texto síntese que visa a uma melhor orientação acerca dos 
critérios para qualificação dos Livros de Educação. 
 
Portanto, desde o primeiro momento de edição de um livro, é indispensável considerar todos os itens definidos 
para avaliação. 
 
O texto síntese “Critérios para Qualificação dos Livros de Educação” encontra-se a seguir. 
 
Responsável pela informação: Marta Maria de Araújo - Centro de Educação - Departamento de Fundamentos 
e Políticas da Educação. 
 
 
CRITÉRIOS PARA QUALIFICAÇÃO DOS LIVROS DE EDUCAÇÃO 
 

Marta Maria de Araújo 
Centro de Educação 

Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 
Definição de Livro  
Compreende-se por livro um produto impresso ou eletrônico que possua ISBN ou ISSN (para obras seriadas) contendo no 
mínimo de 50 páginas, ficha catalográfica, publicado por editora pública ou privada, associação científica ou cultural, institui-
ção de pesquisa ou órgão oficial. 
 
Livros classificados 
A classificação de livros será aplicada exclusivamente à produção intelectual que RESULTE DE INVESTIGAÇÃO nas suas 
diferentes modalidades. 
 
Modalidades de livros classificados 
Obra integral. Coletânea. Dicionário. Enciclopédia. Tratados. Anais (texto completo), desde que seu conteúdo traduza a natu-
reza científica da produção. 
 
Avaliação qualitativa do conteúdo da obra 
A avaliação qualitativa do conteúdo será baseada nos requisitos de relevância,  inovação e potencialidade de impacto. 
 
Relevância | Contribuição para o desenvolvimento científico e tecnológico da área de conhecimento. Contribuição para a 
resolução de problemas nacionais relevantes. Atualidade da temática. Clareza e objetividade do conhecimento no que se 
refere à proposição, exposição e desenvolvimento do (s) assunto (s) tratado (s). Rigor científico (estrutura teórica). Precisão 
de conceitos, terminologias e informações. Senso crítico no exame do material analisado. Bibliografia que denote amplo do-
mínio de conhecimento. Qualidade das ilustrações, linguagem e estilo. 
 
Inovação | Originalidade na formulação do problema de investigação. Caráter inovador de abordagem ou dos métodos ado-
tados. Contribuição inovadora para o campo de conhecimento ou para aplicação de técnicas. 
 
Potencialidade de impacto | Re-edição (2ª; 3ª; 4ª...). Re-impressão. Circulação e distribuição previstas. Língua de publica-
ção. Possíveis usos no âmbito acadêmico e fora dele. 
 
Aspectos formais de avaliação | Autoria. Editoria. Financiamento. Outros aspectos formais.  
 
Autoria | Autoria única. Docentes do Programa e de outras instituições no país. Docentes do Programa e de outras institui-
ções no país com (ou sem) participação discente. Docentes do Programa e de outras instituições no exterior com (ou sem) 
participação discente. Docentes do Programa apenas (*). Docentes e discentes do Programa apenas (*).  
 
Editoria |Editora brasileira, universitária, filiada à Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), com corpo editori-
al. Editora universitária, NÃO filiada à ABEU, com corpo editorial. Editora universitária estrangeira. Editora comercial com 
distribuição nacional e tradição de publicação na área. Editora comercial estrangeira com tradição de publicação na área. 
Editora comercial estrangeira. Editora com catálogo de publicação na área. 
 
Financiamento | Financiamento da edição por agência de fomento nacional. Financiamento da edição por agência de fo-
mento internacional. Outras fontes de financiamento. 
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Outros aspectos formais |Sumário. Prefácio. Apresentação ou introdução. A produção científica está vinculada a um pro-
jeto de pesquisa específico. A produção científica está vinculada a uma Linha de Pesquisa. A produção científica está vin-
culada a uma área de concentração. Apresentação dos autores. Premiação nacional ou estrangeira.  
 
Dados de identificação da obra | Título. Autores. ISBN. Editora. Local da edição. Número de páginas. Ano da primeira 
edição. Número e ano da edição enviada. Tiragem. Formato (impresso ou eletrônico). Referência completa (Norma da 
ABNT). Número de capítulos da coletânea. Título e páginas de cada capítulo.  
 
Observação |Os capítulos serão considerados tendo por unidade de referência o livro no qual foram publicado. Um autor 
somente poderá pontuar no máximo dois (2) capítulos incluídos na mesma obra. 
 
Estratos de classificação | L4, L3, L2, L1 e LNC. 
 
Pontuação  
L4 | Capítulo de livro (80). Verbete (80). Livro (250) 
L3 | Capítulo de livro (60). Verbete (40). Livro (180) 
L2 | Capítulo de livro (35). Verbete (15). Livro (130) 
L1 | Capítulo de livro (10). Verbete (5). Livro (30) 
LNC | Obra não classificada 
 
Referência 
BRASIL. Roteiro para classificação de livros. Avaliação para os programas de pós-graduação. Aprovado na 111ª reunião 
do CTC de 24 de agosto de 2009. Brasília: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 2009. Disponí-
vel em: <http://www. Capes.gov.br>. Acesso em: 19 mar. 2012. 

 Curso de Especialização em Linguística e Ensino da Língua Portuguesa  

Prezados  professores, 
  
Estamos divulgando o Curso de Especialização em Linguística e Ensino da Língua Portuguesa -CELE promovido pelo De-
partamento de Letras da  UFRN. As aulas iniciarão no dia 04 de agosto de 2012, com uma duração prevista de dezoito 
meses.  
  
Para a implantação do projeto, será considerada, principalmente, a demanda dos professores do Ensino Básico e os alu-
nos egressos dos cursos de Letras, Pedagogia e História da cidade de Natal e seu entorno. O curso tem duração de 440 
horas-aula regulamentares e presenciais, distribuídas em 10 (dez) disciplinas.  As aulas acontecerão aos sábados das 8h 
às11h40min e das 13h30 às 17h10min.  
  
O custo da inscrição é de (R$ 50,00) e um  investimento de  R$170,00  parcelas durante 18 parcelas. Está incluso nesse 
valor todo material a ser utilizado nas disciplinas do curso. Poderão se inscrever alunos já formados e concluintes de até 
2013.2 (final do próximo ano). Todos os professores ministrantes das disciplinas são doutores e são docentes do Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
  
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS NO ATO DA INSCRIÇÃO:  
(1) cópia do diploma ou certificado/declaração de graduação em Letras, 
Pedagogia/História, reconhecido pelo MEC; 
(2) carta de intenção em que o candidato explicite os objetivos e motivações (pode ser escrita a próprio punho e não preci-

sa passar de uma lauda); 
(3) fotocópia de carteira de identidade, CPF e quitação com o serviço militar(quando for o caso); 
(4) formulário de inscrição, devidamente preenchido; (que está em anexo) 
(5)uma foto 3x4 recente; e 
(6) recibo de pagamento da taxa de inscrição (no valor de R$ 50,00).  
 
Local de inscrição: UFRN– Secretaria do Departamento do curso de Letras.  
  
As inscrições já estão abertas e vão até o dia 22 de junho 2012. Favor procurar Rossana: (84) 3215-3582 / (84) 9117-6228 
- e-mail: celeufrn@gmail.com 
 
Responsável pela informação: Profª Drª Sulemi Fabiano Campos - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFR-
N/Natal - Departamento de Letras - Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem Coordenadora do Curso de 
Letras a Distância. 
 
Líder do Grupo de Pesquisa em Estudos do Texto e do Discurso-GETED 
55 (84) 3215-3582 
55 (84) 9117-6228  
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Organização:     
 

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

 

 Prêmio Péter Murányi 2013 


