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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
·

Direção do Centro de Educação

A Magnífica Reitora realizou, em 30 de agosto de 2011, uma reunião para assinatura de vários contratos aprovados em diferentes Programas CT-Infra, dando início à construção de
laboratórios e espaços para pesquisa e pós-graduação, financiados pela FINEP/MEC. A Direção do Centro de Educação foi convidada para acompanhar a assinatura do contrato para
construção do prédio do NEPSA II, onde está assegurado, desde a gestão anterior, o quarto
pavimento para o Programa de Pós-Graduação em Educação do CE.
A Direção do Centro de Educação e a Chefia do DPEC participam de debates nos colegiados
superiores para aprovação de Resoluções que orientam as ações acadêmicas na Universidade. Entre outras, observem as mudanças nas normas do CONSEPE, contidas nas seguintes
Resoluções:
1. RESOLUÇÃO No 123/2011-CONSEPE, de 06 de setembro de 2011. Aprova o Regulamento do Fórum das Licenciaturas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN.
2. RESOLUÇÃO No 124/2011-CONSEPE, de 06 de setembro de 2011. Dispõe sobre as atribuições e critérios de constituição do Núcleo Docente Estruturante - NDE de Cursos de Graduação.
3. RESOLUÇÃO No 133/2011-CONSEPE, de 20 de setembro de 2011. Emite parecer favorável à determinação das datas limites para o Calendário Universitário 2012. Essa mudança
amplia o tempo de aulas na Universidade, para atender à determinação das Diretrizes Curriculares para os cursos de Graduação/MEC,de que a carga horária dos componentes curriculares seja considera em horas relógio.
A Magnífica Reitora, Profa. Ângela Maria Paiva Cruz, e sua equipe de Pró-Reitores e Superintendentes estão realizando discussões sobre o programa de gestão 2011-2015 com visitas a
todos os Centros acadêmicos. A discussão com todos os docentes, servidores e alunos do
CE está agendada para o dia 06 de outubro de 2011, às 10h, no Auditório do Centro de Educação, em uma sessão ampliada do CONSEC/CE. Participem e
dêem sugestões para as políticas acadêmicas e administrativas da
nossa Universidade.
Profª. Márcia Maria Gurgel Ribeiro
Prof. Marcos Antonio de Carvalho Lopes

·

Secretaria do Centro de Educação

CALENDÁRIO DE REUNIÕES DO CONSEC - 2011.2
MÊS
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

DIA
02
1º
06
10
1º

Laise Tereza Silveira Dias
Secretária do CE
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·

Chefia do DPEC

Interação administrativa
As chefias e a direção do CE têm procurado discutir as políticas administrativas e suas estratégias organizacionais, buscando trabalhar de forma integrada, a fim de melhor gerenciar as demandas. Destacamos, ainda, que tem sido fundamental nossa participação no CONSEC, CONSEPE e na Câmara de Graduação para
compreendermos e colaborarmos nas políticas institucionais.

Demandas e expectativas para os estágios supervisionados
A discussão acerca dos estágios supervisionados surgiu como encaminhamento da primeira reunião plenária do DPEC. A chefia tem endossado o convite para participação das reuniões promovidas e organizadas por um grupo de professores. As reuniões têm permitido a socialização das experiências do estágio,
levantamento de pontos-chaves a serem considerados nas políticas voltadas aos estágios, organização de
grupos de trabalho.

Demandas e expectativas para a área de tecnologias educacionais/educação a distância
Outra demanda apontada na primeira plenária foi a necessidade de ampliar o quadro de componentes nessa
área. Em reunião promovida pela coordenação do curso de pedagogia presencial, foi discutida a criação de
um componente curricular nessa área como optativo, com perspectivas de tornar-se obrigatório.

Plano Trienal do DPEC
Para elaboração do Plano Trienal, o departamento precisará contar com a colaboração de todos nas discussões que serão desencadeadas em plenária e no preenchimento do formulário para levantamento
de dados dos docentes. O formulário já foi encaminhado aos professores e deve ser devolvido para o
email do DPEC até 14/10 (última chamada).

Preenchimento do PID
Preencher via Sigaa até 28/09 (para homologação na plenária de 30/set), ou até 14/10 (para homologação na
plenária de 21/10).
Pedido de material informacional
Apenas 02 professores do DPEC solicitaram material informacional (livros, periódicos, Cds) para ampliar o
acervo da Biblioteca Central. Faça seu pedido via Sigaa até dia 30/set.
Editais do Sigaa
Destacamos o edital 08/2011 para melhoria da qualidade do ensino de graduação/PROGRAD. Prazo: 31/10.

Vagas para concurso
O DPEC contará com 01 vaga para concurso de professor adjunto na área de Didática e Ensino de Ciências
(Edital nº 017/2011-PRH) e 01 vaga de titular na área de Ensino e Aprendizagem (Edital a definir).
Professor visitante
O DPEC recebeu esta semana a Profa. Vera Luza. Sua atuação no departamento objetiva, dentre outras
atividades, mediar o convênio da UFRN junto a UNIVERSIDADE DE BRAUNSCHWEIG – Alemanha ,
tendo o professor Reiner Hildebrandt-Stramann como interlocutor dos trabalhos a serem desenvolvidos acerca da escola em movimento.
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·

Chefia do DPEC

Levantamento de total de turmas/total de docentes de algumas áreas do DPEC
O levantamento a seguir foi realizado exclusivamente a partir dos dados do Sigaa, conforme situação de oferta apresentada
em 2011.2. O levantamento é ainda inicial e contempla apenas alguns componentes curriculares do DPEC.
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·

Conselho Gestor do DPEC

Identificação das grandes áreas do DPEC
Perspectiva de organização dos componentes curriculares do DPEC em grandes áreas, a fim de facilitar a organização do
trabalho, o fluxo de comunicação e a tomada de decisões no Departamento. Essa é uma demanda identificada pela coordenação de pedagogia e pelo DFPE, juntamente com o DPEC. Para definição das grandes áreas do DPEC, contaremos com a
colaboração da professora Marisa Narcizo.
Estudo da Oferta
Levantamento de dados e produção de estatísticas sobre a demanda de todos os Estágios Supervisionados de Formação de
Professores, considerando a oferta de 2011.1 e 2011.2, com o objetivo de obter parâmetros para racionalização da oferta
dos estágios.
Dados organizados pelo professor Alexander de Freitas, a partir dos relatórios do Sigaa de 2011.1:

ESFP III e IV não são as terminologias formais para a designação dos estágios. Seu uso teve apenas o objetivo de resumir a informação
fundamental e médio para apresentação nos quadros.
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·

Conselho Gestor do DPEC
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·

Conselho Gestor do DPEC

Levantamento de dados sobre o ingresso nos cursos de licenciatura, desde 2004.1 até 2010.2, com o objetivo de obter
parâmetros para racionalização da oferta das disciplinas oferecidas às licenciaturas vinculadas ao DPEC.
Dados organizados pela professora Marta Pernambuco, a partir do Observatório da Vida do Estudante | Comperve:
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·

Secretaria do DPEC

Estamos levantado os dados dos professores que estão cedidos a outros órgãos ou com parte de sua carga horária disponível a outras unidades da UFRN. Se esse for o seu caso e seu nome não constar na lista, ou caso as informações estejam
inconsistentes, pedimos que enviem ao email do DPEC os dados para retificarmos/adicionarmos ao quadro e publicarmos no
próximo Boletim.
Informamos, ainda, que estão sendo encaminhados para essas unidades/órgãos memorandos com solicitação das seguintes
informações: permanência do professor em tal função para o semestre de 2012.1, carga horária referente a sua função, descrição da atividade. Solicitamos aos docentes que tentem agilizar junto a essas unidades a resposta ao memorando, a fim de
que possamos pleitear vagas para professores substitutos e planejar a oferta de 2012.1, considerando a disponibilidade dos
professores.
Andresa Karla Silva Carvalho

NOME

CESSÃO

DOCUMENTO

ADRIANA VALÉRIA
SANTOS DINIZ

Cessão para a Secretaria de Educação do RN

Processo 23077.000523/2011-29 Cessão para assumir o cargo de secretária adjunta da secretaria da
educação e da cultura do RN
DOU 23, de 02/02/2011, Seção 2 e Página 55. Período de um ano.

ALESSANDRO
AUGUSTO DE AZEVEDO

Coordenador do Curso de Pedagogia da Terra

Portaria 646/2010-Reitoria, 15/06/2010.

APUENA VIEIRA GOMES

Cessão para a SEDIS - Coordenação de Tecnologia da Informação
(20 horas)

Memorando nº 108/2011 – SEDIS, de 26 de maio de
2011.

BETANIA LEITE
RAMALHO

Cessão para a Secretaria de Educação do RN

Processo 23077.005590/2011-30 Exonerar da função
os docentes Betania Leite Ramalho e Maria Bernardet Cordeiro de Sousa.
DOU 22, de 01/02/2011, Seção 2 e Página 60. Período de um ano.

CÉLIA MARIA DE
ARAÚJO

Cessão para a SEDIS – ViceCoordenação da Universidade
Aberta do Brasil na UFRN e Coordenação do Programa de Formação Continuada em Mídias na
Educação (20 horas)

Memorando nº 108/2011 – SEDIS, de 26 de maio de
2011.

CLAUDIANNY AMORIM
NORONHA

Cessão (40h) para a Pró-reitoria
de Graduação
Assessoria Didático-Pedagógica

DOU de 03 de junho de 2011, Seção 2, página 27

ELENA MABEL
BRUTTEN BALDI

Cessão para a Pró-reitoria de Graduação: Coordenação de projeto
piloto de formação continuada
para a docência da UFRN (20hrs)

Memorando 029/2010-Reitoria, de 08 de abril de
2010

Cessão para a Secretaria de Educação do RN (20 horas)

Ofício nº 551/2011 – Secretaria do Estado Educação
e Cultura /GS, de 13 de maio de 2011

Cessão para a Comperve (20 horas)

Processo 23077.033861/2011-47 Designação de
professores como pedagogos da Comperve

Cessão para a Pró-reitoria de Extensão.

Processo nº 23077.004680/2010-22 Exoneração e
designação da função de coordenador de estudos e
avaliação de programas da PROEX. Data: 08/02/2010 Protocolado: Memorando nº 015/2010PROEX/UFRN, de 04 de Janeiro de 2010.

Direção do Centro Regional Universitário de Treinamento – CRUTAC.

Portaria 960/2011-Reitoria, de 04 de agosto de 2011.

ISAURO BELTRAN
NUNEZ

JEFFERSON FERNANDES ALVES
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Secretaria do DPEC

Continuação dos dados dos Professores.

NOME

CESSÃO

DOCUMENTO

JOAO TADEU WECK

Vice-coordenador do Curso de
Pedagogia

Portaria nº 475/11-R, de 12 de maio de 2011. Mandato
de dois anos.

LUCRÉCIO ARAÚJO DE SÁ
JÚNIOR

Vice-Chefe do Departamento
de Práticas Educacionais e
Currículo

Portaria nº 887/2011-R, de 19 de julho de 2011. Mandato de dois anos.

MARCOS AURELIO FELIPE

Cessão para a SEDIS - Coordenação de Produção de Materiais Didáticos (20 horas)

Memorando nº 108/2011 – SEDIS, de 26 de maio de
2011.

Afastada para pós-doutorado

Processo 23077.055790/2010-52 Afastamento no país
para pós-doutorado

Chefe do Departamento de
Práticas Educacionais e Currículo

Portaria n° 886/2011-R, de 19 de julho 2011. Mandato
de dois anos

ROSA APARECIDA
NHEIRO

PI-

TATYANA MABEL NOBRE
BARBOSA

·

Prodocência

O Projeto PRODOCÊNCIA - Programa de Consolidação das Licenciaturas, é promovido pelo MEC/CAPES. Na UFRN, o
PRODOCÊNCIA visa promover a integração entre os seus diversos cursos de formação de professores de Educação Infantil,
dos anos iniciais do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos, com as escolas dos sistemas Estadual e Municipal com o fim de melhorar a formação docente e a qualidade destes níveis de ensino.
Dentre suas ações, o PRODOCÊNCIA se propõe a treinar professores na produção de materiais didáticos destinados à Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental, bem como para a Educação de Jovens e Adultos; Dar continuidade
aos estudos sobre a simetria dos processos de formação e o exercício da profissão docente; Oferecer subsídios aos docentes
das
licenciaturas
para
que
reflitam
sobre
a
importância
de
desenvolver, nos licenciandos, a consciência profissional e a necessidade de ingressarem no processo de educação continuada; Ampliar as ações visando à melhoria das condições de estágio nos Cursos de Licenciatura.
Abertura do Prodocência 2010 (2011-12): dia 06 de outubro, 14 h, auditório do CE.
Coordenação do Prodocência

·

PIBID

PROGRAMA PIBID REALIZA REUNIÃO EM BRASÍLIA
Ocorreu nessa semana (de 27 a 29/9/2011), em Brasília, o II Encontro de Coordenadores Institucionais do PIBID. Reuniramse 146 IES de todo o Brasil, representadas por cerca de 200 coordenadores. Houve troca de experiências sobre o andamento do Programa PIBID nas diversas regiões do país, além de apresentação, pela CAPES, das perspectivas futuras para o
Programa.
André Ferrer (coordenador institucional do PIBID-UFRN).
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·

Coordenação de Pedagogia (presencial)

CONSOLIDAÇÃO DO SEMESTRE 2011.2
Informamos que os professores que estão orientando Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) neste semestre, 2011.2, devem consolidar as notas no Sigaa até o dia 22/12/2011, uma vez que a coordenação do curso precisa enviar para o Departamento de
Administração Escolar (DAE) a relação dos alunos concluintes . Lembramos as seguintes datas no
calendário acadêmico da UFRN

22/12/2011

Término do período letivo 2011.2

22/12/2011

Último dia para consolidação parcial, pelos docentes, das turmas
do período letivo 2011.2
Último dia para a consolidação final, pelos docentes, das turmas
do período letivo 2011.2

30/12/2011

Destacamos que o procedimento de matrícula realizado pelos alunos é por meio do Sigaa. Por isso, as notas deverão ser
consolidadas seguindo as datas do calendário para que nenhum aluno seja prejudicado ou impedido de efetuar sua matrícula em função de disciplinas que possuem pré-requisitos.
ENADE
Comunicamos que neste ano os alunos ingressantes e concluintes do curso de
Pedagogia foram inscritos para a prova do ENADE que acontecerá no dia 06/11/0211. Por isso, estamos organizando um Ciclo de Debates que será oferecido
aos alunos que prestarão a prova (apenas os concluintes) na semana de 17 a 21 de outubro. Contamos com a colaboração
dos professores para a realização deste ciclo.
Profa. Mariângela Momo
Prof. João Tadeu Weck

·

Coordenação do PPGED (PROGRAMA

DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO)

Caros colegas, gostaria de divulgar o Seminário que iremos realizar nos dias 29 e 30 de setembro. O título do evento é Políticas Educacionais: formação e trabalho docente na América Latina. Esse Seminário contará com a participação de professores chilenos e argentinos que estão vindo para a ANPED. Será realizado no Auditório do NEPSA. No dia 29 será à noite, às 19 horas, pensamos no turno da noite da graduação. No dia 30 será de manhã e à tarde.
Lembramos também a Reunião da ANPED. A abertura será no dia 2 de outubro à noite. Todo o evento acontecerá no Centro de Convenções, na Via Costeira.
Profa. Marlúcia Menezes de Paiva
Profa. Inês Sucupira Stamatto

Organização:

Andresa Karla
(Secretaria DPEC)

Marina Helena
(Bolsista DPEC)

