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APRESENTAÇÃO 

 
Um galo sozinho não tece uma manhã. 

ele precisará sempre de outros galos. 
[...] para que a manhã, desde uma teia tênue, 

se vá tecendo, entre todos os galos. [...]. 
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo 

que, tecido, se eleva por si: luz balão. 
João Cabral de Melo Neto 

 
 

O Centro de Educação (CE) apresenta, à comunidade universitária, o Plano 

Quadrienal de Gestão, referente ao período 2015-2019, incluindo o planejamento 

anual das ações acadêmicas e administrativas.  Com esse Plano, a comunidade do 

CE assume compromissos intencionalmente planejados para o enfrentamento das 

demandas de crescimento e de avanços no campo educacional, com a melhoria da 

qualidade da educação pública, em seu conjunto, consolidando ações 

desenvolvidas durante os primeiros quatro anos de atuação do CE.  

Nesse período inicial de atuação política e acadêmica, compreendido de 

2011 a 2015, o Centro de Educação conquistou espaços e credibilidade junto às 

demais instâncias da UFRN, bem como fora dela, lançando bases sólidas para a 

consolidação de outros projetos institucionais, aproximando, cada vez mais, das 

demandas de desenvolvimento e melhoria da educação pública. Essas conquistas 

materializaram-se em resultados, como: crescente participação dos representantes 

do CE em todas as instâncias de deliberação da UFRN, permitindo maior inserção 

política da área; maior articulação com outras unidades acadêmicas; intensificação 

das ações de ensino, pesquisa e extensão; significativo aumento da oferta de cursos 

de formação continuada, fortalecendo a interlocução com as escolas; a ampliação 

do corpo docente, de servidores técnico-administrativos e da estrutura física do 

CE.  

No entanto, surgem novos desafios, nos cenários nacional e internacional, 

que impactam, decisivamente, as políticas e as práticas institucionais, exigindo das 

Universidades brasileiras proposições consistentes no campo da formação dos 

profissionais do magistério, da elaboração de políticas, da gestão e da melhoria da 

qualidade social da educação básica. Nesse contexto, o Centro de Educação da 

UFRN assume um papel preponderante na definição e na execução dessas 
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proposições, considerando o delineamento de diálogos com as demais Unidades 

internas e com outras instituições de educação superior, com os sistemas públicos 

de ensino e com as entidades representativas da sociedade civil norte-rio-

grandense. 

Este Plano resulta de um amplo debate, envolvendo docentes, discentes e 

servidores técnico-administrativos, e traduz os anseios e as expectativas desse 

coletivo quanto à consolidação da área da educação na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e no estado do Rio Grande do Norte (RN).  Considera, 

também, a análise da atividades desenvolvidas em 2015, como referência para sua 

elaboração, tendo em vista a mudança de gestão ter ocorrido na proximidade do 

final do ano.  

Ciente de que a gestão é uma grande responsabilidade e uma conquista 

coletiva e democrática, a Direção do Centro de Educação assume, para o 

quadriênio 2015-2019, a perspectiva de conduzir o processo de consolidação das 

proposições expressas nesse Plano, tendo como referência política a natureza 

educativa e sociocultural da UFRN e os princípios de democracia e de participação 

colegiada.  

A pertinência desse planejamento decorre da mudança na gestão do Centro, 

resultado da consulta pública realizada, em julho de 2015, para escolha dos novos 

dirigentes, na qual foram eleitos, para a segunda gestão, a professora Márcia Maria 

Gurgel Ribeiro (Diretora) e o professor Jefferson Fernandes Alves (Vice-Diretor), 

que tomaram posse em outubro de 2015. Até o mês de setembro, a Vice-Direção do 

CE foi assumida pelo professor Marcos Antonio de Carvalho Lopes (DPEC), que se 

afastou da função por motivo de aposentadoria.  

Assim sendo, orientado por uma concepção de educação como um direito 

inalienável de todo ser humano e pautado em princípios de gestão democrática, 

participativa, transparente e inclusiva, o CE apresenta, para apreciação e debate 

com a comunidade acadêmica da UFRN, o conjunto de diretrizes, linhas de ação, 

metas e estratégias que servirão de base às ações no ensino, na pesquisa, na 

extensão e na gestão universitária.  

 
 

Márcia Maria Gurgel Ribeiro   Jefferson Fernandes Alves 

    Diretora     Vice-Diretor 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente Plano Quadrienal tem por objetivo geral apresentar as 

diretrizes, linhas e metas prioritárias de ação que orientarão o desenvolvimento 

das atividades no Centro de Educação, no período 2015-2019. Toma como 

referência as políticas, diretrizes e metas definidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFRN (PDI/UFRN), para o período 2010-2019 e as políticas 

nacionais para a formação inicial e continuada de profissionais do magistério para 

a educação básica, coordenadas pelo Ministério da Educação (MEC). Resulta do 

debate coletivo para o qual contribuíram docentes, servidores técnico-

administrativos das diferentes unidades e discentes dos cursos que compõem o CE 

e da análise das atividades realizadas no ano de 2015.  

 Inicialmente, registra-se que a elaboração desse Plano, no atual cenário 

político e socioeconômico brasileiro, não se constitui uma tarefa fácil nem singular. 

A sociedade vem experimentando, desde 2014, mudanças estruturais e 

conjunturais que aprofundam incertezas e gera complexidade, exigindo um esforço 

redobrado para se garantir, nos anos de desenvolvimento desse Plano, o direito à 

educação pública, ao financiamento das ações desenvolvidas nas Universidades, 

diante das perspectivas de cortes e restrições nos recursos destinados às 

instituições, bem como as ameaças à liberdade de expressão e de cátedra do 

professor, com o advento de projetos de lei que criminalizam a ação docente. 

 Os sistemas educacionais no Rio Grande do Norte tem sido demandados a 

ampliar o atendimento às escolas, à formação inicial e continuada de diferentes 

profissionais da educação, à produção de conhecimentos, de modo a contribuir 

para a resolução dos graves problemas educacionais do país, da Região Nordeste e 

do estado. As universidades públicas, no estado, realizaram investimentos para 

definir, em suas políticas sociais e de inclusão, metas e estratégias para atender a 

essas demandas, assumindo o compromisso de assegurar a articulação da 

educação superior com a educação básica, com projetos institucionais que 

fomentassem ações partilhadas para a consecução de resultados que afetem 

qualitativamente a educação, em seu conjunto.  
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No entanto, a área ressente-se da falta de maiores investimentos financeiros 

e humanos para fazer frente às necessidades de expansão, de melhoria da 

qualidade e de garantia do direito de crianças, jovens e adultos à educação. Esses 

investimentos foram mais bem detalhados com a promulgação da Lei nº 13.005, de 

25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE - 2014-2024). 

O PNE prevê, em sua Meta 20, a necessidade de assegurar a ampliação dos 

investimentos, de forma a cumprir a meta de 10% do PIB para a educação e a 

taxação dos royalties do petróleo, pré-sal e gás, destinando 100% desses recursos 

para a educação e para a saúde. Esses são, portanto, investimentos essenciais para 

a erradicação do analfabetismo, a universalização da educação básica, a ampliação 

da oferta de ensino para pessoas com deficiência, a melhoria da qualidade da 

educação, a valorização dos profissionais do magistério e a ampliação da educação 

superior, em todos os níveis.  

As fontes de recursos financeiros para a educação também foram 

reafirmadas no processo de elaboração do Plano Estadual de Educação (PEE/RN – 

2015-2025), envolvendo segmentos do sistema educacional e da sociedade civil 

norte-rio-grandense para sua aprovação junto ao Governo do Estado, que 

sancionou a Lei nº 10.049, em 27 de janeiro de 2016.  

 O Plano Estadual de Educação do Rio Grande do Norte (PEE/RN – 2015-

2025) é um instrumento de política educacional que objetiva estabelecer metas e 

estratégias, no âmbito da educação básica estadual e municipal, educação 

profissional técnica e educação superior, viabilizadas por diferentes órgãos que 

integram o sistema educacional. Expressa o compromisso de ser uma política de 

estado, transcendendo governos e visando promover avanços educacionais e, em 

consequência, melhorias na qualidade social do processo ensino-aprendizagem. O 

PEE/RN (2015-2025) propõe, ainda, uma articulação do estado e da União com os 

167 municípios, na busca de parcerias, por meio de regime de colaboração, visando 

à consolidação do Sistema Estadual de Educação do Rio Grande do Norte. O Centro 

de Educação da UFRN participou ativamente desse processo nacional e estadual, 

desde 2013, assumindo a coordenação do Fórum Estadual de Educação do RN e a 

representação na Comissão de Sistematização do PEE/RN.  

Lamentavelmente, essas conquistas dos educadores e da sociedade civil 

organizada estão ameaçadas com mudanças profundas nas políticas públicas para 
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a educação e para a formação de profissionais do magistério, sob a coordenação do 

MEC. Tais mudanças decorrem da crise global do capital, que arrefece o poder de 

arrecadação brasileira, afetando as contas públicas, gerando uma série de medidas 

de contenção por parte do governo federal. Entre elas, registra-se o corte linear de 

50% do orçamento de várias ações governamentais, afetando, drasticamente, as 

políticas educacionais, entre elas o financiamento da educação superior. O Centro 

de Educação, como parte dessa política, é afetado no financiamento das ações de 

formação de profissionais de magistério para a educação básica.  

  Ao longo dos primeiros anos de atuação, o CE assumiu um papel 

preponderante para a melhoria da qualidade da educação básica e para a política 

de valorização dos profissionais do magistério, intensificando a articulação com os 

sistemas públicos de educação básica e superior. Diversas ações foram 

desenvolvidas por seus Departamentos, Programas, Cursos e Unidades 

Suplementares que o estruturaram e qualificaram a intervenção social da UFRN, 

ganhando relevo e se colocando como instância necessária à contribuição para 

assegurar a formação para a docência, seja na graduação, na pós-graduação, seja na 

formação inicial ou continuada.  

O projeto institucional do CE prevê, como prioridade, propiciar uma 

formação teórico-prática e interdisciplinar, assegurando o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem aos profissionais atuar e 

refletir criticamente sobre os problemas da sociedade brasileira, entre eles a 

educação. O CE é o único Centro que oferta educação básica associada à educação 

superior, com ações desenvolvidas pelo NEI/CAp, e concentra atividades 

exclusivamente na formação de educadores, oferecendo componentes curriculares 

nas licenciaturas. É responsável pela oferta de dois cursos de Pedagogia – 

presencial e a distância -, contribuindo para formar o pedagogo para atuar na 

Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na Coordenação 

Pedagógica, na Gestão Escolar e na pesquisa. Oferece, semestralmente, as 

disciplinas de conteúdo pedagógico e os estágios supervisionados, de 400 horas, 

que integram a formação de professores em todos os demais cursos de 

Licenciatura que funcionam no Campus Central da UFRN. Qualifica mestres e 

doutores, na área, através do PPGEd, além de organizar cursos de atualização, 

aperfeiçoamento e especialização para professores da rede pública do RN, 
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coordenados pelo PROFOCO,  colocando-se como instância articuladora da 

formação inicial e continuada de educadores.  

 Entretanto, apesar da extraordinária expansão registrada na área, o Centro 

de Educação, os programas e as unidades que o compõem enfrentam incertezas 

com os desafios ainda evidentes para dar continuidade e ampliar as suas 

atividades acadêmicas. Tem pela frente a necessidade de intensificar ações que 

contribuam para a garantia da educação pública, imprescindíveis para:   

 Consolidação da política de formação inicial e continuada de professores, 

com ênfase na manutenção e elevação da qualidade acadêmica;  

 Criação de novos espaços de formação, através da instalação dos 

laboratórios de políticas educacionais, de ensino-aprendizagem e de 

tecnologia educacional; 

 Continuidade de programas estratégicos para a formação inicial e 

continuada de docentes e para o fortalecimento das licenciaturas, como o 

Programa PRODOCÊNCIA, o Programa PIBID e outros projetos de ensino;  

 Consolidação da política de internacionalização e de mobilidade estudantil, 

com a ampliação de programas de intercâmbio nacionais e internacionais;  

 Fortalecimento da pesquisa e da formação de pesquisadores na área; 

 Ampliação das ações de extensão e de interação social com as comunidades;  

 Modernização da gestão administrativa, financeira e de pessoas, 

fortalecendo as interações com outras instâncias, instituições e unidades 

acadêmicas, incentivando a formação continuada e ampliando o quadro de 

pessoal docente e técnico-administrativo;  

 Modernização da infraestrutura, com a melhoria nas condições de trabalho 

e nas condições de funcionamento das unidades administrativas; promoção 

da cidadania e da inserção social da área, apoiando políticas de inclusão dos 

discentes e projetos que fortaleçam a interação com diferentes segmentos 

da sociedade e dos sistemas públicos de ensino. 

 

Diante desses desafios, a construção desse Plano Quadrienal de Gestão – 

2015-2019 para a segunda Gestão do CE, deflagrada em agosto de 2015 , com o 

lançamento dos candidatos à Direção do Centro, e iniciada em outubro do mesmo 

ano, compreendeu uma metodologia dialógica, assegurando um amplo processo de 
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discussões coletivas, culminando nesse documento aprovado pelo Conselho de 

Centro (CONSEC/CE). Essa construção contemplou os seguintes momentos: 

 1º momento: Elaboração, pelos candidatos à Direção, de uma proposta 

preliminar, contendo as principais diretrizes para o quadriênio 2015-2019. 

 2º momento: Discussão da proposta inicial de Gestão com um grupo de 

docentes para que apresentassem críticas e sugestões a serem incorporadas 

ao documento. 

 3º momento: Reelaboração do documento, acolhendo as sugestões 

advindas da apreciação do grupo de professores, para apresentação do 

Programa da Chapa Consolidar é Preciso. 

 4º momento: Discussão da proposta com os membros do Conselho de 

Centro e incorporação ao documento das sugestões apresentadas. 

 5º momento: Realização de Audiência Pública para a qual foram 

convidados docentes, servidores técnico-administrativos e discentes, 

visando à apresentação de críticas e sugestões ao documento. 

 6º momento: Sistematização de todas as sugestões e elaboração de novo 

documento, contendo diretrizes, linhas de ações e metas, após a posse da 

Direção do Centro. 

 7° momento: Apresentação e análise do documento nos Seminários de 

Avaliação e Planejamento do CE, nos semestres 2016.1 e 2016.2, com a 

sistematização de propostas incorporadas ao texto; 

 8º momento: Apresentação e discussão das metas da proposta com o 

Fórum de Gestores do CE, para análise das propostas e sistematização do 

texto para envio ao relator do CONSEC/CE; 

 9° momento: Envio do documento ao relator e aos membros do 

CONSEC/CE para análises e correções.  

 10º momento: Apreciação e aprovação do documento final pelo CONSEC-

CE, em reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2016. 

Em decorrência das discussões com os diferentes segmentos que compõem 

a comunidade acadêmica, surgiu a necessidade de focar as ações da nova gestão 

em torno de três diretrizes gerais que tornem possíveis a consolidação da proposta 

do Centro: a expansão, qualificação da formação profissional e inserção social da 
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área de educação; a democratização da gestão de pessoas; e a modernização da 

gestão administrativa, financeira e de infra-estrutura. Essas diretrizes sintetizam 

as sete diretrizes do Plano de Gestão do CE 2011-2015, preservando as 

preocupações tratadas, também, no PDI/UFRN, para o período 2011-2019, de 

modo a “elaborar respostas [...] aos novos desafios, que serão incorporadas às 

funções assumidas e acumuladas historicamente de preservar a cultura e o 

conhecimento universal, de propiciar formação profissional e de produzir ciência e 

tecnologia socialmente relevantes” (p.29). 

Revelam, também, a intenção de um planejamento em longo prazo que 

assegure a realização dos objetivos do Centro de Educação, definidos no Art. 3° de 

seu Regimento Interno, a saber: 

I – desenvolver Cursos de Graduação, de Pós-Graduação, e de Extensão na 

área das Ciências da Educação, respondendo pela iniciação e aprofundamento na 

pesquisa científica e pedagógica dos estudantes; 

II – desenvolver o ensino de educação básica na educação infantil e no 

ensino fundamental, articulado à pesquisa, à extensão e à formação de professores 

que atuam com a infância e juventude; 

III – contribuir para a reflexão filosófico-crítica, a investigação científica e a 

construção do conhecimento por meio da integração da pesquisa, do ensino e da 

extensão;  

IV – promover a extensão universitária com a construção e a ressignificação 

do conhecimento produzido sobre a área de educação; 

V – contribuir para a capacitação e a formação de seus quadros docente e 

técnico-administrativo, visando à melhoria da qualidade do trabalho; 

VI – estabelecer articulações com os sistemas de ensino, assegurando ações 

de formação continuada dos profissionais da educação. 

O documento está organizado em torno da análise situacional da Unidade, 

que fornece elementos para a definição das três diretrizes orientadoras, 

desdobradas em linhas de ação, cada uma delas contendo certo número de metas a 

serem alcançadas, de acordo com o cronograma estabelecido anualmente, e 

informações sobre o seu acompanhamento e avaliação. 

 Espera-se, assim, que o Plano Quadrienal de Gestão, debatido com os 

diferentes segmentos que compõem o CE e aprovado pelo Conselho de Centro, 

sirva de base para a elaboração dos planos trienais dos departamentos e das 
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unidades suplementares e de referência para os projetos pedagógicos dos cursos 

de graduação, de pós-graduação, de formação continuada e para orientação das 

ações dos servidores do Centro de Educação, no período 2015-2019.
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1. ANÁLISE SITUACIONAL DA UNIDADE 

 

 

A criação do CE na UFRN, em 2008, marca a realização de um sonho 

acalentado durante mais de trinta anos, de um projeto pensado utopicamente e 

fundado em princípios de educação criadora, inclusiva, democrática, assentado na 

diversidade e no diálogo. Esse processo histórico de estruturação institucional da 

área da educação constitui um esforço para responder aos desafios assumidos pelo 

antigo Departamento de Educação (DEPED/CCSA) e às ações realizadas no 

contexto da UFRN e do Rio Grande do Norte, com repercussões nas regiões norte e 

nordeste, em defesa da melhoria da qualidade da Educação em seus diferentes 

níveis, modalidades e dimensões.  

O Centro de Educação (CE), criado pela Resolução 009/2008 – CONSUNI, 

alterado pela Resolução nº 017/10, de 29/12/2010 e instalado em 23 de maio de 

2011, com a inauguração da primeira etapa do prédio da administração. O prédio 

da administração foi concluído com a entrega da segunda etapa, em 06 de 

dezembro de 2013, recebendo mais 840m² de área construída. Esse prédio 

compreende, atualmente, a área de 2.877,52 m², abrigando docentes, servidores 

técnico-administrativos e discentes em atividades de ensino, pesquisa, extensão e 

gestão. Outras construções, como o 4° pavimento do NEPSA II, que abrigará as 

atividades do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), o Bloco I de 

Aulas do Setor V, que comportará as salas de aulas dos cursos do CE, e o prédio do 

Ensino Fundamental do Núcleo de Educação da Infância/Colégio de Aplicação 

(NEI/CAp), foram iniciadas entre 2014 e 2015, com previsão de entrega em 2016, 

formando a estrutura necessária para funcionamento das atividades da área de 

educação. 

A estrutura administrativa do Conselho de Centro (CONSEC), órgão 

deliberativo e normativo das ações e políticas, encaminhadas pela Diretoria do 

Centro, como órgão executor, conta com: uma Secretaria Geral, sob a 

responsabilidade de uma Secretária (Laise Teresa Silveira Dias), uma servidora 

técnico-administrativa (Kelly Virginia Freire de Oliveira) e dois bolsistas de apoio 

técnico; uma Assessoria Técnico-Científica, sob a responsabilidade de um servidor 

(Reinaldo Tamandaré do Nascimento Júnior); uma Assessoria Administrativa, 
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composta por um servidor (Danielson Diogo Farias Dantas); uma assessoria de 

Planejamento e Orçamento, também com apenas uma servidora (Marcela Rafaela 

Silva Rodrigues). O CE conta, também, com os seguintes setores administrativos: 

Setor de Patrimônio, Material e Almoxarifado (servidor Alexandre Lopes de 

Freitas); Setor de Informática (servidores Angélica Ferreira da Fonseca e Wagner 

Nicacio de Castro Barbosa); e Setor de Protocolo e Atendimento (servidora 

Francisca Francinete Pereira).  

A estrutura acadêmica do CE é formada pelos Departamentos de 

Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE) e de Práticas Educacionais e 

Currículo (DPEC), os Cursos de Graduação em Pedagogia, presencial e a distância, a 

Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas (COORDLICE), os 

Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e de Formação Continuada 

(PROFOCO), a Unidade Suplementar Núcleo de Educação da Infância/Colégio de 

Aplicação (NEI/CAp) e os Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 

Educadores (LIFE).  

Na sequência, será apresentado o perfil de todas essas Unidades que 

compõem o CE, visando permitir uma melhor compreensão de sua estrutura e de 

seu funcionamento, em conjunto.  

1.1 O Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE) 

assume, como função-fim, a formação de profissionais de magistério, por meio da 

oferta dos componentes curriculares das áreas de fundamentos antropológicos, 

psicológicos, sociológicos, filosóficos, econômicos, linguísticos, metodológicos e 

políticos, bem na área da gestão e da organização da educação, da inclusão sócio 

educacional, da infância e o desenvolvimento da criança. Os docentes atuam no 

ensino, em projetos de monitoria, de pesquisas e de extensão que desenvolvem as 

dimensões teórica e prática, tanto na licenciatura em Pedagogia quanto nas demais 

licenciaturas, presenciais e à distância.  

A importância do trabalho que o DFPE desenvolve nessas três frentes de 

atuação alcança, ainda, as estruturas curriculares de cursos que não habilitam para 

licenciatura, como Nutrição e Fonoaudiologia, ofertando a disciplina LIBRAS. Além 

desse campo de inserção na graduação, dos 37 (trinta e sete) professores efetivos 

deste Departamento 22 (vinte e dois) docentes estão credenciados ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e um (01) docente ao Programa de Pós-
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Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL), desenvolvendo ensino e pesquisas 

nas diferentes Linhas em que se estruturam os referidos Programas, 

demonstrando, assim, grande inserção no ensino de pós-graduação e na produção 

científica no campo educacional.  

Os docentes do Departamento atuam, também, de forma destacada, em 

ações de extensão, coordenando projetos estratégicos no campo da formação 

continuada de profissionais do magistério, docentes, coordenadores e gestores, 

atendendo às políticas de formação do Ministério da Educação.  

Em sua estrutura funcional, o DFPE finaliza o ano de 2015 congregando 37 

(trinta e sete) professores efetivos. Além disso, atualmente, encontra-se em 

exercício provisório uma docente, com regime de 40 horas e dedicação exclusiva, 

proveniente da Universidade Federal do Maranhão1, não integrando, portanto, o 

quadro desta Universidade nem a contagem que será realizada no Quadro n° 01, a 

seguir:  

 

Quadro n° 01 - Docentes efetivos do DFPE de acordo com classe, regime de 
trabalho e titulação 

Docente Classe Regime Titulação 

Adir Luiz Ferreira Titular DE Doutorado 

Alda Maria Duarte Araujo Castro Associado DE Doutorado 

Aline de Pinho Dias Adjunto DE Doutorado 

Amon Evangelista dos Anjos Paiva Auxiliar DE Especialização 

Antonio Cabral Neto Titular DE Doutorado 

Cynara Teixeira Ribeiro Adjunto DE Doutorado 

Debora Regina de Paula Nunes Associado DE Doutorado 

Denise Maria de Carvalho Lopes Associado DE Doutorado 

Erika dos Reis Gusmão Andrade Associado DE Doutorado 

Flavio Boleiz Junior Adjunto DE Doutorado 

Giane Bezerra Vieira Adjunto DE Doutorado 

Gilmar Barbosa Guedes Adjunto DE Doutorado 

Heloisa Lima Perales Auxiliar DE Especialização 

Jacyene Melo de Oliveira Adjunto DE Doutorado 

José Edmilson Felipe da Silva Assistente DE Mestrado 

Lucia de Araujo Ramos Martins Titular DE Doutorado 

Luciane Terra dos Santos Garcia Adjunto DE Doutorado 

Luzia Guacira dos Santos Silva Adjunto DE Doutorado 

Magna Franca Associado DE Doutorado 

Maria Cristina Leandro de Paiva Adjunto DE Doutorado 

                                                             
1 Trata-se da docente Kilza Fernanda Moreira de Viveiros (UFMA). 
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Maria Estela Costa Holanda Campelo Associado DE Doutorado 

Maria Goretti Cabral Barbalho Associado DE Doutorado 

Maria Inês Sucupira Stamatto Titular DE Doutorado 

Mariângela Momo Adjunto DE Doutorado 

Maria Pia Gomes Bezerra de Medeiros Adjunto DE Mestrado 

Marlucia Menezes de Paiva Titular DE Doutorado 

Marly Amarilha Titular DE Doutorado 

Marta Maria de Araujo Associado DE Doutorado 

Moises Domingos Sobrinho Associado DE Doutorado 

Olivia Morais de Medeiros Neta Adjunto DE Doutorado 

Paulo Roberto de Andrade Santos Assistente 20h Mestrado 

Pedro Luiz Dos Santos Filho Assistente 20h Especialização 

Renata Nogueira Machado Auxiliar DE Especialização 

Renata Viana de Barros Thomé Adjunto DE Doutorado 

Rita de Cassia Barbosa Paiva 
Magalhães 

Adjunto DE Doutorado 

Rosália de Fátima E Silva Associado DE Doutorado 

Walter Pinheiro Barbosa Junior Associado DE Doutorado 
Fonte: DFPE 

 

Durante o ano de 2015, houve três processos de aposentadoria neste 

Departamento, referentes aos professores Maria da Conceição Ferrer Botelho 

Sgadari Passeggi, Maria Arisnete Câmara de Morais e João Batista Cortez. Em 

contrapartida, entraram em exercício, durante o ano de 2015, outros três 

professores, a saber: Amon Evangelista dos Anjos Paiva e Renata Nogueira 

Machado (ambos em março de 2015), preenchendo, mediante concurso público, 

duas vagas conquistadas na área de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, e Olívia 

Morais de Medeiros Neta (em março de 2015), preenchendo uma vaga na área de 

Fundamentos Sócio-Históricos e Filosóficos da Educação, conquistada diante de 

argumentação na Comissão Permanente de Progressão Docente (CPDI) e acatada 

pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), em 2014. Dessa forma, o 

DFPE manteve equilíbrio entre o número de docentes aposentados e ingressantes 

entre 2014 e 2015 e o número de professores efetivos que ostentava em 2014. 

É imprescindível registrar que, a partir do esforço institucional de 

recuperação do corpo docente do Departamento, para repor as perdas de pessoal, 

em 2015, foram definidas em Plenária e aprovadas pela CPDI duas vagas para a 

área de Psicologia  Educacional, sendo uma destinada à redistribuição e a outra 

para concurso. Na vaga de redistribuição foi aprovado o processo da professora 

Rossana Kess de Brito Pinheiro, pela Resolução n°  201/2015 - CONSEPE, de 08 de 
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dezembro de 2015, que deve assumir em 2016.1, e na vaga para concurso, prevista 

no Edital n° 003/2015, de 08 de junho de 2015, foi aprovada uma candidata, com 

previsão de contratação também em 2016.1. Ainda serão repostas, com a 

aprovação pela CPDI para realização de concurso, por meio do Edital n° 008/2015, 

de 08 de outubro de 2015, mais duas vagas nas áreas de Educação Especial (1 

vaga) e Política e Gestão da Educação (1 vaga), programado para março de 2016.1, 

em contrapartida à situação de aposentadoria e às carências acumuladas em áreas 

acadêmicas estratégicas. 

Além dos docentes efetivos, somam-se à equipe do DFPE os professores em 

contrato provisório. No primeiro semestre de 2015, foram seis professores 

temporários, ou seja, contratados sem motivo de substituição a algum professor 

efetivo e sim por carências excepcionais, geradas por outros motivos, como a 

expansão universitária e a criação de cursos de licenciatura. Esses professores 

ministraram componentes nas áreas de Seminário de Pesquisa; Psicologia 

Educacional; Fundamentos Sócio-Históricos e Filosóficos da Educação. Somam-se, 

ainda, cinco professores substitutos, os quais substituem professores efetivos em 

ausências cobertas pela legislação, a saber: aposentadoria; afastamento para pós-

graduação stricto sensu e afastamento para pós-doutorado. 

 No segundo semestre do ano de 2015, o número de professores em contrato 

provisório foi de três professores temporários nas áreas de Pesquisa Educacional, 

Política e Gestão da Educação e Fundamentos Sócio-Históricos, Filosóficos e 

Antropológicos da Educação, suprindo carência de áreas ainda não definidas para 

concurso. O DFPE contabiliza, ainda, oito professores substitutos, os quais suprem 

professores efetivos em ausências cobertas pela legislação, a saber, aposentadoria; 

assunção de cargo na Pró-reitora Adjunta de Graduação; afastamento para pós-

doutorado; vaga concedida e, até então não, preenchida por concurso público e 

afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu.   

Quanto à titulação do corpo docente, o DFPE encerra o ano de 2015 com 30 

(trinta) professores doutores, quatro professores mestres e três professores 

especialistas. No quadro de doutores, o DFPE obteve decréscimo de um docente na 

média geral em razão de terem se aposentado dois docentes doutores (Maria da 

Conceição Ferrer Botelho Sgadari Passegi e Maria Arisnete Câmara de Morais) e 

haver entrado em exercício um doutor (Olivia Morais de Medeiros Neta), 
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contabilizando-se trinta (30) doutores, no total. No quadro de mestre, aposentou-

se um docente (João Batista Cortez), enquanto obtiveram título de mestre mais 

dois docentes, (Paulo Roberto de Andrade Santos e Pedro Luiz dos Santos Filho), 

durante o ano de 2015, contabilizando-se quatro mestres, no total. Do quadro de 

especialistas saíram dois docentes titulados mestres, contudo entraram em 

exercício dois novos especialistas contratados em 2015, (Amon Evangelista dos 

Anjos Paiva e Renata Nogueira Machado), vinculados à área de Língua Brasileira de 

Sinais – LIBRAS, a qual vem aos poucos se consolidando, pelo esforço 

departamental em criar oportunidades de qualificação aos docentes nela atuantes. 

O Gráfico n° 01, a seguir, é representativo da qualificação docente atual do DFPE, 

ao final do ano de 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DFPE 

 

A incidência de professores mestres, em sua maioria, e de especialistas, em 

sua totalidade, no Departamento, deve-se à característica específica da área de 

LIBRAS que ainda não dispõe de pessoas especializadas com formação pós-

graduada correspondente, no momento do ingresso na carreira. Os esforços que o 

Departamento empreendeu para titular os docentes da área possibilitaram, além 

dos dois mestres em 2015, a titulação do professor José Edmilson Felipe da Silva, 

em processo de obtenção de títulos de doutor, sendo este docente da área de 

LIBRAS. 

O DFPE empreendeu esforços, ainda, para a qualificação permanente do seu 

corpo docente prevendo, em seu Plano Trienal, a liberação de docentes para 

estágios de pós-doutoramento, em universidades brasileiras e estrangeiras. Em 

Gráfico n° 01 – Qualificação do corpo docente do DFPE 
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2015, foram liberados dois docentes, conforme detalhamento no Quadro nº 02, 

abaixo:  

 
Quadro n° 02 – Docentes do DFPE afastados para pós-doutorado em 2015 

Docente País Período Instituição 

Débora Regina de Paula 
Nunes 

EUA 
11.12.2015 a 
11.12.2016 

Florida State 
University 

Mariângela Momo Brasil 
25.08.2014 a 
25.08.2015 

UNB 

Fonte: DFPE/2015 

 
Nesse sentido, o DFPE contribui para o alcance das metas do Plano 

Quadrienal do Centro de Educação que visam “incentivar, no quadriênio 2011-

2015, os estágios de pesquisa e os estágios pós-doutorais, no país e no exterior” 

(p.38) e “oferecer [...] as condições necessárias para os docentes realizarem seus 

programas de formação pós-doutoral” (p.54), planejando anualmente os 

afastamentos de docentes para este tipo de qualificação acadêmica.  

Quanto à carreira dos professores e sua respectiva ascensão funcional, em 

2015, encontram-se os docentes do DFPE na seguinte situação: seis professores 

titulares; sete professores associados; 19 (dezenove) professores adjuntos; um 

professor assistente; e três professores auxiliares, entre 2013 a 2015, 

representados no Gráfico n° 02, a seguir:  

 
Gráfico n° 02 – Professores por classe funcional 

 
 

 

 

Fonte: DFPE 

 
 
 

 
Fonte: DFPE 

 

Dentre esses, 35 (trinta e cinco) docentes estão sob o regime de Dedicação 

Exclusiva (DE) e dois docentes sob o regime de 20 horas, já existindo projeto para 

que um deles solicite mudança de regime para dedicação exclusiva, uma vez que já 
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encerrou seu período de estágio probatório. Nesse contexto, o corpo docente do 

DFPE atua, majoritariamente, em regime de dedicação exclusiva, como ilustra o 

Gráfico n° 03 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Fonte: DFPE 

 
Quanto ao corpo administrativo, o Departamento conta com dois servidores 

técnico-administrativos em regime estatutário, os quais possuem nível superior, 

um deles tendo mestrado e outro em processo de formação, também neste nível 

em Programas de Pós-Graduação na UFRN. O Departamento conta também com o 

apoio técnico de dois bolsistas de apoio técnico na instituição. 

 A equipe administrativa do DFPE é composta pela Chefia (Chefe e Vice-

Chefe, eleitos em julho de 2015), dois técnicos administrativos e dois bolsistas de 

apoio técnico. A Chefia está sob a responsabilidade, desde julho do corrente ano, 

dos docentes Walter Pinheiro Barbosa Junior (Chefe) e Renata Viana de Barros 

Thomé (vice-chefe). Os servidores técnico-administrativos são Igor Fernando 

Costa Fernandes e Lorena Neves Macedo, a qual ocupa a função de Secretária do 

Departamento. Os bolsistas são Pedro Victor Ribeiro Barbosa, do curso de Direito, 

e Thuize Thainá Melo Nascimento, do curso de Ciência e Tecnologia, o que 

demonstra a busca por diferentes habilidades possuídas pelos estudantes das 

diversas áreas que possam contribuir para uma experiência profissional profícua. 

1.2 O Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC) é 

responsável, também, pela oferta semestral de componentes curriculares aos 

cursos de Pedagogia, presencial e a distância, e às demais licenciaturas voltadas 

Gráfico n° 03 – Corpo docente do DFPE por regime de 
trabalho 
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para a formação de professores do ensino fundamental (séries finais) e do ensino 

médio.  Além desse campo de inserção na graduação, dos 33 (trinta e três) 

professores efetivos deste Departamento 20 (vinte) docentes estão credenciados 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e seis docentes ao Programa 

de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), 

desenvolvendo orientação, ensino e pesquisas nas diferentes linhas em que se 

estruturam os referidos Programas. 

Os docentes atuam em áreas estratégicas para as licenciaturas, como: 

Didática, Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico, Tecnologia Educacional, 

Ensinos de: Língua Portuguesa; Matemática; História; Geografia; Ciências Naturais 

e Biológicas; Espanhol; Inglês; Francês; Artes; Física; Química; Biologia; Ciências 

Sociais; Filosofia; e 400 horas Estágios Supervisionados de Formação de 

Professores, Prática de Ensino em LIBRAS e em Gestão Educacional. 

Em 2015, considerando-se os dois semestres letivos, 57 (cinquenta e sete) 

docentes integraram o DPEC, incluindo-se os docentes efetivos e substitutos. 

Foram, ao todo, 40 (quarenta) docentes efetivos, assim distribuídos, por classe: 22 

(vinte e dois) adjuntos, 14 (catorze) associados e quatro titulares. A esses, somam-

se 17 (dezessete) docentes temporários em 2015. No entanto, ao longo do ano, o 

DPEC contabilizou a saída de sete professores, em razão de aposentadorias (05) 

docentes das áreas de Didática e Organização do Trabalho Pedagógico, Ensino de 

Língua Francesa, Ensino de Matemática e Ensino de História, redistribuição (01) e 

pedido de declaração de vacância (01), fechando o ano de 2015 com 33 (trinta e 

três) docentes efetivos, conforme especificação do Quadro n° 03, abaixo: 

 

Quadro n° 03 – Docentes efetivos do DPEC de acordo com classe, regime de 
trabalho e titulação 

Docente  Classe Regime Titulação 

Alessandra Cardozo de Freitas Adjunto 40h/DE Doutorado 

Alessandro Augusto de Azevedo Adjunto 40h/DE Doutorado 

Alexandre da Silva Aguiar Adjunto 40h/DE Doutorado 

Ana Santana Souza Adjunto 40h/DE Doutorado 

Andre Ferrer Pinto Martins Associado 40h/DE Doutorado 

Betânia Leite Ramalho Titular 40h/DE Doutorado 

Célia Maria de Araújo Associado 40h/DE Doutorado 

Claudianny Amorim Noronha Associado 40h/DE Doutorado 

Crislane Barbosa de Azevedo Adjunto 40h/DE Doutorado 



 

 
23 

 Elda Silva do Nascimento Melo Adjunto 40h/DE Doutorado 

Elena Mabel Brutten Baldi Associado 40h/DE Doutorado 

Francisca Lacerda de Gois* Associado 40h/DE Doutorado 

Francisco Claudio Soares Junior Associado 40h/DE Doutorado 

Francisco de Assis Pereira* Associado 40h/DE Doutorado 

Francisco Peregrino Rodrigues Neto* Associado 40h/DE Doutorado 

Gilberto Ferreira Costa Adjunto 40h/DE Doutorado 

Iran Abreu Mendes Titular 40h/DE Doutorado 

Isauro Beltran Nuñez Titular 40h/DE Doutorado 

Izolda Costa Fernandes* Associado 40h/DE Doutorado 

Jefferson Fernandes Alves Associado 40h/DE Doutorado 

João Maria Valença De Andrade Associado 40h/DE Doutorado 

João Tadeu Weck Adjunto 40h/DE Doutorado 

Josivânia Marisa Dantas Adjunto 40h/DE Doutorado 

Karyne Dias Coutinho Adjunto 40h/DE Doutorado 

Lenilton Francisco de Assis** Adjunto 40h/DE Doutorado 

Lucineia Contiero Adjunto 40h/DE Doutorado 

 Lucrécio Araújo de Sá Júnior Adjunto 40h/DE Doutorado 

Marcia Maria Gurgel Ribeiro Associado 40h/DE Doutorado 

Marcos Antonio de Carvalho Lopes* Associado 40h/DE Doutorado 

Marcos Aurélio Felipe Adjunto 40h/DE Doutorado 

Marisa Narcizo Sampaio Adjunto 40h/DE Doutorado 

Marlécio Maknamara da Silva Cunha Adjunto 40h/DE Doutorado 

Marta Maria Castanho A. Pernambuco Titular 40h/DE Doutorado 

Mércia de Oliveira Pontes Adjunto 40h/DE Doutorado 

Midori Hijioka Camelo Adjunto 40h/DE Doutorado 

Rosa Aparecida Pinheiro*** Associado 40h/DE Doutorado 

 Rute Alves de Sousa Adjunto 40h/DE Doutorado 

Soraneide Soares Dantas Adjunto 40h/DE Doutorado  

Tatyana Mabel Nobre Barbosa Adjunto 40h/DE Doutorado 

Thiago Emmanuel Araújo Severo Adjunto 40h/DE Doutorado 
*Docentes que se aposentaram em 2015. 
**Redistribuição 
***Pedido de declaração de vacância  
Fonte: DPEC 

 

Comparando-se os anos de 2013 a 2015, constata-se que o DPEC sofreu 

perdas quantitativas em seu corpo docente, em 2015, como se pode notar no 

Gráfico nº 04, abaixo: 
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Fonte: DPEC 

 

No entanto, a partir do esforço institucional de recuperação do 

Departamento, essas perdas estão sendo repostas com a realização de concursos, 

por meio do Edital n° 008/2015, de 08 de outubro de 2015, que prevê o 

preenchimento de 10 vagas em nove áreas do Departamento, a saber: Didática e 

Tecnologia da Educação, Didática e o Ensino de Língua Portuguesa, Didática e 

Ensino de Matemática, Didática e Ensino de História, Didática e Ensino de 

Geografia (2), Didática e Ensino de Espanhol, Didática e Prática de Ensino em 

LIBRAS, Didática e Ensino de Ciências Biológicas e Organização do Trabalho 

Pedagógico, com previsão de contratação para 2016.2. 

Quanto ao regime de trabalho, todos os 40 (quarenta) docentes efetivos 

cumpriram 40 horas semanais, com dedicação exclusiva (40h-DE), sendo todos 

doutores, com alguns deles tendo realizado curso de pós-doutoramento. No ano de 

2015, estiveram afastados três professores para estágio de formação pós-doutoral, 

conforme se pode acompanhar no Quadro nº 04: 

 

Quadro n° 04 – Docentes do DPEC afastados para pós-doutorado em 2015 

Docente País Período Universidade 

Elda Silva do Nascimento 
Melo 

Espanha 
01.08.2015 a 
31.07.2016 

Universitat de 
València 

Rute Alves de Sousa Portugal 
01.07.2015 a 
30.06.2016 

Universidade de 
Coimbra 

Marta Maria Almeida 
Castanho Pernambuco 

Brasil 
09.02.2015 a 
27.06.2015 

PUC-RS 

Fonte: DPEC 

Gráfico n° 04 - Quadro comparativo dos docentes 
permanentes do DPEC - 2013 a 2015 
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Na mesma direção institucional do DFPE, o DPEC seguiu as metas do Plano 

Quadrienal do CE que visam “incentivar, no quadriênio 2011-2015, os estágios de 

pesquisa e os estágios pós-doutorais, no país e no exterior” (p.38) e “oferecer [...] 

as condições necessárias para os docentes realizarem seus programas de formação 

pós-doutoral” (p.54), concedendo licenças para este tipo de qualificação.  

No que se refere à contratação de professores para atender às necessidades 

no ensino, 15 (quinze) docentes substitutos foram contratados por meio de 

processo seletivo e passaram a integrar o Departamento, no ano de 2015, 

conforme se pode acompanhar no Quadro nº 05, abaixo:  

 

Quadro n° 05 – Docentes do DPEC substitutos contratados em 2015 

Docente Contrato Classe Reg. Admissão 

Albanyra dos Santos Souza Temporário Auxiliar 40h 26/03/2015 

Fernanda Mayara Sales de 
Aquino 

Temporário Auxiliar 40h 31/07/2015 

Francisco Vitorino de A. 
Júnior 

Temporário Auxiliar 40h 03/08/2015 

Ivone Priscilla de C. Ramalho Temporário Auxiliar 40h 03/08/2015 

 Jeferson Candido Alves Temporário Auxiliar 40h 22/09/2015 

 Jefferson Leandro Ramos de 
Oliveira 

Temporário Auxiliar 40h 30/01/2015 

Joel Araujo Queiroz Temporário Auxiliar 40h 13/03/2015 

Louise Gabriela Silva de Souza Temporário Auxiliar 40h 13/03/2015 

Luciane Schulz Temporário Auxiliar 40h 12/03/2015 

Luciene de Vasconcelos 
Casado 

Temporário Auxiliar 40h 05/08/2015 

Lutiane Pompeu de Paula Temporário Auxiliar 40h 20/10/2015 

Maria Carolina Lúgano 
Izuibejeres 

Temporário Auxiliar 40h 12/03/2015 

Maria da Paz  S. de oliveira Temporário Auxiliar 40h 04/08/2015 

Odara Raquel Kunkler Temporário Auxiliar 40h 30/07/2015 

 Severino Ramos dos Santos 
Maia 

Temporário Auxiliar 40h 18/03/2015 

Fonte: DPEC 

 

Houve diferença em relação às contratações do ano anterior, já que em 

2014 foram contratados um docente efetivo e seis docentes substitutos. As 

contratações de docentes substitutos foram feitas todas para regime de 40 horas 
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de trabalho semanal. Dos 17 (dezessete) professores temporários que variaram 

entre 2015.1 e 2015.2, quatro tem Doutorado, nove tem Mestrado, um tem 

Especialização e três tem Graduação, indicando que, de modo geral, o quadro de 

professores temporários do DPEC apresenta titulação também bastante 

qualificada. Essa tendência já era verificada no ano de 2014. 

 A equipe administrativa do DPEC é composta pela Chefia (Chefe e Vice-

Chefe, eleitos em julho de 2015), dois técnicos administrativos e dois bolsistas de 

apoio técnico. A Chefia está sob a responsabilidade, desde julho do corrente ano, 

dos docentes Gilberto Ferreira Costa (Chefe) e Alexandre da Silva Aguiar (vice-

chefe). O DPEC conta, em seu quadro, com dois servidores técnico-administrativos 

(Andressa Karla Silva Carvalho e Amanda Medeiros de Araújo Costa), graduados, 

sendo que uma delas (Andressa Karla Silva Carvalho) realiza curso de mestrado 

em Antropologia Cultural, estando afastada oficialmente. O Departamento conta, 

ainda, com a colaboração de dois bolsistas de apoio técnico, que se renovam de 

acordo com a finalização do curso ou a mudança da categoria de bolsa para 

pesquisa ou extensão. 

 O Centro de Educação prevê, em sua estrutura organizacional, o 

funcionamento de dois Cursos de Pedagogia, o Programa de Pós-Graduação em 

Educação, o Programa de Formação Continuada e a Coordenação Pedagógica das 

Licenciaturas, instância de articulação dos componentes curriculares ofertados em 

todos os cursos de licenciatura do Campus Central. 

1.3 Os Cursos de Pedagogia, presencial e a distância, destinam-se à 

formação inicial de profissionais que atuam como docentes na educação infantil e 

nas séries iniciais do ensino fundamental, com crianças jovens e adultos, em 

contextos escolares e não escolares, de coordenadores pedagógicos e de gestores 

em instituições escolares e não escolares dos diferentes níveis de ensino (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Médio). Esses Cursos possuem uma estrutura 

organizacional constituída por Coordenação Acadêmica, integrada por 

Coordenador/a e Vice-Coordenador/a, um Colegiado de Curso e um Núcleo 

Docente Estruturante (NDE).  

O Curso de Pedagogia presencial foi criado em 1976, e desenvolve 

atualmente o Currículo 01/2011, aprovado pela Resolução n. 139/2009 - 
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CONSEPE, de 18 de agosto de 2009. Desde outubro de 2015 o curso está em 

processo de reformulação curricular, tendo previsão de término para 2017. 

O Curso de Pedagogia a Distância foi criado pela Resolução no 213/2010 - 

CONSEPE, de 16 de novembro de 2010 e desenvolve o primeiro Projeto Curricular, 

com previsão de formar a primeira turma em 2016.  

 A formação pedagógica dos cursos de licenciatura conta com a articulação 

da Coordenação Pedagógica das Licenciaturas, criada pela Resolução n. 066/2004 

– CONSEPE, de 21 de setembro de 2004, e o Conselho Pedagógico das 

Licenciaturas, formado por representantes docentes do CE nos Colegiados dos 

Cursos de Licenciatura. Essa Coordenação tem como objetivo promover a 

integração entre os diferentes cursos de licenciatura e as Unidades e Laboratórios 

do CE, além de acompanhar a execução dos estágios supervisionados de formação 

de professores, de modo a contribuir para formulação de propostas de políticas de 

formação para docentes do ensino básico. 

Os componentes curriculares ministrados pelos docentes do CE nos demais 

cursos de licenciatura, presenciais e a distância, contribuem para formar 

pedagogicamente docentes de áreas específicas para atuar nos anos finais do 

ensino fundamental e no ensino médio, em licenciaturas vinculadas a outros 

quatro Centros Acadêmicos (CCHLA, CB, CCET e CCS) e a uma Unidade Acadêmica 

Especializada (Escola de Música).  

 1.4 O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) foi criado pela 

Resolução nº105/77- CONSEPE, de 15 de agosto de 1977, completando, em 2015, 

38 (trinta e oito) anos de existência. Inicialmente, funcionou com o Curso de 

Mestrado em Educação e foi instituído como Programa de Pós-Graduação pela 

Resolução nº 257/93 - CONSEPE, de 21 de dezembro de 1993, quando da criação 

do Curso de Doutorado em Educação. O PPGEd é constituído pelos cursos de 

mestrado e doutorado (stricto sensu), na área de concentração educação, 

destinados a candidatos graduados que visam aprofundar estudos e pesquisas em 

educação e oferece, de acordo com a demanda, cursos de especialização (lato 

sensu). Ao longo do seu desenvolvimento, o PPGEd formou 1.099 (hum mil e 

noventa e nove) pesquisadores em educação, sendo 645 (seiscentos e quarenta e 

cinco) mestres e 454 (quatrocentos e cinqüenta e quatro) doutores.  
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O PPGEd mantém em seu núcleo principal 54 (cinqüenta e quatro) 

docentes, dos quais 49 (quarenta e nove) são permanentes e cinco são 

colaboradores. Entre os colaboradores, registram-se três docentes que possuem 

vínculos com outras instituições, como a Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) (Antonio Lisboa Leitão de Souza), o Instituto Federal de Educação e 

Tecnologia (IFRN) (Dante Henrique Moura) e a Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCAr) (Rosa Aparecida Pinheiro), um docente do Departamento de Matemática 

(Bernadete Barbosa Morey) e um docente em atividade no CE (Elda Silva do 

Nascimento Melo). Entre os docentes permanentes, o Programa conta com a 

valiosa colaboração de quatro docentes aposentados com contrato de professores 

voluntários (Maria Aparecida de Queiroz, Maria Arisnete Câmara de Morais, Maria 

da Conceição Sgadari Passeggi e Maria da Conceição Xavier de Almeida). Conta, 

também, com a participação de docentes dos Departamentos de Educação Física, 

Comunicação, Artes e Fisioterapia da UFRN, conforme Quadro n° 06 abaixo: 

 

Quadro n° 06 – Docentes do PPGED 

Professor Vínculo no PPGED Departamento 

Adir Luiz Ferreira Permanente DFPE 

Alda Maria Duarte Araujo Castro Permanente DFPE 

Alessandra Cardozo de Freitas Permanente DPEC 

Alessandro Augusto de Azevedo Permanente DPEC 

Andre Ferrer Pinto Martins Permanente DPEC 

Antonio Basílio Novaes Thomaz de 
Menezes 

Permanente DFIL 

Antonio Cabral Neto Permanente DFPE 

Antonio Lisboa Leitão de Souza Colaborador UFCG 

Bernate Barbosa Morey Colaboradora DMAT 

Betânia Leite Ramalho Permanente DPEC 

Claudianny Amorim Noronha Permanente DPEC 

Crislane Barbosa de Azevedo Permanente DPEC 

Dante Henrique Moura Colaborador IFRN 

Débora Regina de Paula Nunes Permanente DFPE 

Denise Maria de Carvalho Lopes Permanente DFPE 

Elda Silva do Nascimento Melo Colaboradora DPEC 

Érika dos Reis Gusmão Andrade Permanente DFPE 

Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo Permanente DFST 

Gilmar Barbosa Guedes Permanente DFPE 
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Iran Abreu Mendes Permanente DPEC 

Isauro Beltran Nunez Permanente DPEC 

Jefferson Fernandes Alves Permanente DPEC 

Jose Pereira de Melo Permanente DEF 

Josivânia Marisa Dantas Permanente DPEC 

Karenine de Oliveira Porpino Permanente DART 

Karyne Dias Coutinho Permanente DPEC 

Lucia de Araujo Ramos Martins Permanente DFPE 

Luciane Terra dos Santos Garcia Permanente DFPE 

Lucrecio Araujo de Sá Junior Permanente DPEC 

Luzia Guacira dos Santos Silva Permanente DFPE 

Magna Franca Permanente DFPE 

Márcia Maria Gurgel Ribeiro Permanente DPEC 

Maria Aparecida Dias Permanente DEF 

Maria Aparecida de Queiroz Permanente 
Professor 
voluntário 

Maria Arisnete Câmara de Morais Permanente 
Professor 
voluntário 

Maria da Conceição Ferrer Botelho 
Sgadari Passeggi 

Permanente 
Professor 
voluntário 

Maria da Conceição Xavier de Almeida Permanente 
Professor 
voluntário 

Maria das Graças Pinto Coelho Permanente DCOM 

Maria Estela Costa Holanda Campelo Permanente DFPE 

Maria Inês Sucupira Stamatto Permanente DFPE 

Maria Goretti Cabral Barbalho Permanente DFPE 

Mariângela Momo Permanente DFPE 

Marisa Narcizo Sampaio Permanente DPEC 

Marlécio Maknamara Da S. Cunha Permanente DPEC 

Marlúcia Menezes De Paiva Permanente DFPE 

Marly Amarilha Permanente DFPE 

Marta Maria Castanho Almeida 
Pernambuco 

Permanente DPEC 

Marta Maria de Araujo Permanente DFPE 

Moises Domingos Sobrinho Permanente DFPE 

Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães Permanente DFPE 

Rosa Aparecida Pinheiro Colaborador UFSCAr 

Rosália de Fátima e Silva Permanente DFPE 

Tatyana Mabel Nobre Barbosa Permanente DPEC 

Terezinha Petrucia da Nóbrega Permanente DEF 

Walter Pinheiro Barbosa Junior Permanente DFPE 

Fonte: PPGED 
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A estrutura organizacional do PPGEd é formada pelo Colegiado Pleno, 

composto por todos os docentes e representantes discentes, o Colegiado de 

Representantes, formado pelos representantes das Linhas de Pesquisa e 

representantes discentes, uma Coordenação, formada pela Coordenadora (Alda 

Maria Duarte Araújo Castro) e Vice-Coordenadora (Luzia Guacira dos Santos Silva), 

uma Secretaria formada pelo secretário (Milton José Câmara dos Santos) e outros 

três servidores técnico-administrativos (Letissandra Silva e Silva, Rodrigo Toledo 

Teixeira Câmara e Mariana Camilo Medeiros Rosa) e quatro bolsistas de apoio 

técnico.  

O PPGEd vem se consolidando como um espaço reconhecido de qualificação 

profissional de mestres e doutores na área da Educação, na produção e na difusão 

do conhecimento na área, nas regiões Norte e Nordeste, sendo avaliado pela 

CAPES, no triênio 2010/2012 com o conceito 4. Destaca-se sua inserção social, 

notadamente na formação de quadros docentes e de pesquisadores para 

instituições públicas e privadas de Educação Superior e, de modo particular, para o 

sistema público de Educação Básica, contribuindo, dessa forma, para uma 

educação democrática e de qualidade social. Considera-se, ainda, que o PPGEd vem 

desencadeando uma série de iniciativas para consolidar, em níveis mais elevados, a 

sua conceituação no processo avaliativo que será realizado, no quadriênio 

2013/2016, pela CAPES. 

O Programa tem por objetivos: promover estudos e pesquisas sobre a 

educação, nas suas mais distintas formas, dimensões e orientações teórico-

metodológicas, preservada a organicidade da estrutura curricular estabelecida 

entre a área de concentração, linhas e projetos de pesquisa; oferecer cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu voltados para a formação científica de pesquisadores 

e docentes em Educação, nos cursos de especialização, mestrado e doutorado; 

estabelecer relações de cooperação com os órgãos que desenvolvem a educação 

básica, contribuindo para a melhoria das políticas e ações educativas; promover 

política de cooperação internacional, fortalecendo os intercâmbios entre docentes 

e discentes do Programa e abrindo novos espaços de colaboração, buscando a 

excelência da pós-graduação; desenvolver políticas de integração e de 

solidariedade com outros programas de pós-graduação com vistas ao 

desenvolvimento da pesquisa e da pós- graduação no Estado e no País; oferecer 
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estágios de pós-doutoramento para profissionais da área da educação, tendo em 

vista a atualização e a consolidação de grupos de pesquisa e do corpo docente das 

universidades e instituições de pesquisa.  

O Programa está estruturado em 07 (sete) Linhas de Pesquisa: 

01- Educação, Política e Práxis Educativa; 

02- Educação, Formação e Profissionalização Docente; 

03-  Educação e Inclusão em Contextos Educacionais; 

04-  Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas; 

05- Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas; 

06-  Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento; 

07-  Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos. 

 

Além dos cursos stricto sensu, o Centro oferece cursos de especialização em 

diversas áreas, vinculados tanto ao PPGEd quanto dos Departamentos Acadêmicos.  

1.5 O Programa de Formação Continuada do Centro de Educação – 

PROFOCO contribui para a resposta institucional do Centro de Educação na luta 

por uma educação de qualidade no Estado do Rio Grande do Norte e, também, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como parceira da Rede 

Nacional de Formação Continuada de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica do Ministério da Educação (MEC). O PROFOCO, desde 2014, funciona 

articulando-se com seu Colegiado, criado por meio da Resolução no 01/2014-CE, 

de 13 de março de 2014, que prevê duas reuniões ordinárias em cada período 

letivo, totalizando quatro reuniões anuais. 

Diante do papel estratégico do Centro de Educação nas ações institucionais 

relativas à formação continuada de professores, verifica-se uma convergência de 

agendas do PROFOCO e do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 

Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica – COMFOR/UFRN, 

previsto na Resolução nº 01/2011 - MEC, de 17 de agosto de 2011. Esse Comitê 

Gestor assume, no âmbito da instituição, o papel de gerenciar as ações de 

Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

assegurando a indução, a articulação, a coordenação e a organização de programas 

e ações de formação inicial e continuada de profissionais do magistério da 

educação básica. No cumprimento do seu papel, o COMFOR conta com o apoio do 
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PROFOCO, no que diz respeito às ações que envolvem os cursos coordenados por 

professores do Centro de Educação. 

Em 2015, o PROFOCO sofreu mudanças na equipe gestora que, em 

decorrência das eleições para Direção e Vice-direção do Centro de Educação, o 

Professor Jefferson Alves, antes coordenador do PROFOCO, passou a ocupar o 

cargo de vice-diretor do Centro de Educação. Dessa forma, e como havia sido 

previsto pela equipe gestora ao assumir o PROFOCO, foi convocada a eleição para a 

Coordenação do Programa. O quadro de assistentes que atua diretamente na 

coordenação também se alterou, passando o Programa a funcionar com uma 

equipe de duas pessoas na coordenação, três secretários e dois bolsistas de apoio 

técnico. Além disso, ressaltamos a saída do servidor Leonardo Vieira, que solicitou 

demissão da UFRN e, em contrapartida, a chegada do servidor técnico-

administrativo Diego Lemos. 

É importante ressaltar que essa equipe de assistentes é compartilhada 

diretamente com o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada 

de Profissionais do Magistério da Educação Básica - COMFOR, que funciona no 

mesmo espaço do PROFOCO, dentro do Centro de Educação. A maior parte da 

equipe encontra-se em atividade durante os turnos da manhã e da tarde, com 

exceção dos bolsistas de apoio técnico, Felipe Silveira e Isadora Andrade, que 

atuam, segundo a legislação, exercendo suas atividades durante meio turno cada. 

Toda a equipe partilha as atividades inerentes ao planejamento, organização e 

oferta dos cursos. 

1.6 O Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp) é um Colégio de 

Aplicação, vinculado ao Centro de Educação como unidade Suplementar. Oferece à 

comunidade uma educação básica de qualidade para crianças da Educação Infantil 

(de 6 meses aos 5 anos) e dos primeiros anos do Ensino Fundamental (de 6 anos 

aos 8 anos). O ingresso das crianças é feito a partir da abertura anual de vagas e 

publicação de Edital para a realização do sorteio, aberto à comunidade em geral. O 

NEI possui 15 turmas com um total de 303 (trezentos e três) estudantes, em 2015. 

Esses estudantes pertencem a diferentes classes socioeconômicas, assim como 

residem em diferentes bairros da cidade.  

O corpo docente dessa Unidade é formado por 45 professores efetivos, com 

DE, e dez (10) professores substitutos, com 40 horas, que ingressam mediante 



 

 
33 

concurso público federal, pertencendo à carreira do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBTT) com qualificação desde graduados a doutores, comprovada em 

concurso público. Os docentes desenvolvem seus trabalhos abrangendo o ensino, a 

pesquisa e a extensão. Além dos docentes, fazem parte da equipe dessa unidade 15 

bolsistas de apoio técnico administrativo, 12 funcionários terceirizados e 30 

funcionários técnico-administrativos. 

Quanto à titulação, dos quarenta e cinco (45) docentes que fazem parte do 

quadro de professores efetivos do NEI/CAp,  oito são doutores, vinte (20) são 

mestres e dezessete (17) têm especialização. Os dez professores substitutos, no 

que se refere à titulação, um é mestre, quatro possuem especialização e cinco 

possuem graduação, como mostra o Quadro nº 07, a seguir: 

Quadro n° 07 – Professores efetivos e Substitutos do NEI/CAp -2015 

 Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total 

Docentes 
Efetivos 

- 17 20 08 45 

Docentes 
Substitutos 

05 04 01 - 10 

Total 05 21 21 08 55 
Fonte: NEI/CAp 

 

Em termos percentuais, considerando a titulação, o corpo docente efetivo 

do NEI/CAP conta com 18% de doutores, 44% de mestres, e 38% de especialistas, 

conforme mostra o Gráfico nº 05, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEI/CAp 

Gráfico n° 05 – Titulação do corpo docente 
permanente do NEI/Cap 
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A categoria professor substituto apresenta, no que diz respeito à titulação, 

os seguintes percentuais: 10% de mestres, 40% de especialistas e 50% de 

graduados, segundo o Gráfico nº 06, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEI/CAp 

Os professores do NEI/CAp, à maneira das demais unidades do Centro, 

desenvolvem  atividades de ensino, pesquisa, extensão e de administração, 

considerando a inserção desses profissionais no Programa de Formação 

Continuada, onde atuam em cursos de capacitação e de especialização, e a sua 

participação em grupos de pesquisas voltados para compreensão da problemática 

da infância.  

 

1.7. O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores 

(LIFE/CE), em processo de consolidação, dá continuidade aos compromissos com 

a qualificação dos profissionais da educação, manifestados em vários itens de suas 

linhas prioritárias de ação (Plano de Gestão, Quadriênio 2011-2015, p.36 e 

seguintes). Em 2015, privilegiou a consolidação dos Laboratórios de Ensino-

aprendizagem, de Políticas Públicas Educacionais e de Tecnologia Educacional. 

Para instalação desses Laboratórios, o CE participou, em 2012, de Edital da CAPES, 

com uma proposta de criação de Laboratórios Interdisciplinares de Formação de 

Educadores (LIFE), como espaço articulador de diferentes cursos de licenciatura, 

na tentativa de promover novos percursos formativos dos graduandos, com vistas 

a incorporar princípios como a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a articulação 

Gráfico n° 06 – Qualificação do corpo docente 
temporário do NEI/CAp 
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entre teoria e prática, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a 

inovação científica, tecnológica e pedagógica.  

O Projeto junto a CAPES concluiu, em 2015, contribuindo para equipar 

alguns espaços provisórios do Centro para o funcionamento dos laboratórios, uma 

vez que a expectativa para dinamização dos Laboratórios está centrada na 

inauguração do novo espaço do Bloco I do Setor V, em construção em 2015. Esse 

novo espaço possibilitará ao Centro congregar as ações com as diferentes 

Licenciaturas, coordenando ações articuladas com os demais Centros, 

especialmente com aqueles que já dispõem de laboratórios, como é o caso de 

Química, Física, Biologia e Matemática. Nesse contexto, a Comissão encarregada de 

elaborar a proposta de reformulação do Regimento Interno do Centro de Educação 

discutiu, em 2015, a possibilidade de integração desses laboratórios em uma 

Unidade Suplementar denominada Laboratórios Interdisciplinares de Formação 

Docente, diretamente subordinada ao Centro. Essa estrutura compreenderá o 

Laboratório de Ensino-Aprendizagem (LEA), o Laboratório de Políticas Públicas 

Educacionais (LAPPE) e o Laboratório de Tecnologia Educacional (LTE). A criação 

do LIFE/CE permitirá, assim, uma maior integração entre os diferentes cursos de 

formação docente, a articulação entre os programas institucionais para o ensino 

básico, o desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, além 

da produção e experimentação de materiais didático-pedagógicos voltados à 

formação inicial e continuada de professores. 

 

2. OBJETIVOS 

 

 Apresentar diretrizes, linhas e metas prioritárias de ação que orientarão  o 

desenvolvimento das atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de 

gestão acadêmica do Centro de Educação, no período 2015-2019. 

 Reafirmar compromissos com a expansão, a qualificação da formação 

profissional e a inserção social da área de educação, expressos em contextos 

e ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, assegurando o 

cumprimento do papel social e político da UFRN. 
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 Consolidar a política de democratização da gestão de pessoas, incentivando 

a formação dos servidores técnico-administrativos e docentes do CE, 

essenciais para a qualificação profissional.  

 Modernizar a gestão administrativa e financeira e de infraestrutura, 

fortalecendo o entrosamento entre a direção e as demais instâncias da área, 

aprofundando as relações com outras instituições e sistemas de ensino, e 

melhorando as condições de trabalho e de estudos no Centro de Educação. 
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3. DIRETRIZES, LINHAS DE AÇÃO, METAS E ESTRATÉGIAS 

 
 

DIRETRIZ 1 - EXPANSÃO, QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO 
SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. 

Linha de Ação 
1.1 Consolidação e a expansão dos cursos de graduação e de 
pós-graduação no Centro de Educação. 

Metas  

1. Propor a criação de um novo curso de graduação. 
2. Propor a criação de um mestrado profissional em 

educação. 
3. Promover a reestruturação curricular dos dois cursos de 

Pedagogia.  
4. Criar e instalar a Biblioteca Setorial do Centro de 

Educação. 

Estratégias 

1. Composição de uma Comissão para analisar e  elaborar a 
proposta do Curso de graduação. 

2. Composição de uma Comissão para analisar e elaborar a 
proposta do Curso de mestrado profissional. 

3. Sistematização de proposta de reestruturação curricular 
por parte do NDE de cada Curso.  

4. Interfaces com a SEDIS, visando à articulação entre as 
modalidades presencial e a distância, a produção de 
material didático e o uso de tecnologias da comunicação 
nos cursos de graduação e de pós-graduação.  

5. Articulação com a BCZM para construção do projeto de 
criação e instalação da Biblioteca Setorial do CE.  

Setores 
Participantes 

1. DPEC e DFPE. 
2. DPEC, DFPE, NEI e outros Departamentos da UFRN. 
3. NDE de Pedagogia presencial e a distância. 
4. SEDIS, Colegiados de Cursos e NDE.  

Cronograma 

Meta  Início  Final 
1 2016 2018 
2 2016 2018 
3 2016 2017 
4 2016 2017 

Ações 
Governamentais 

Implantação das metas 16, 17 e 18 do PEE/RN e PNE 2014-
2024.  
Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação dos Profissionais do Magistério para a Educação 
Básica. 

Linha de Ação 

1.2 Apoiar as ações para implantação dos anos iniciais (1° ao 5° 
ano) do Ensino Fundamental no NEI/CAp, contribuindo para a 
consolidação do seu papel como Escola de Aplicação e como 
centro de referência nos estudos e nas pesquisas sobre a 
infância. 

Metas 1.  Reformular o Projeto Pedagógico e Curricular para 
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atendimento aos 4° e 5° anos do Ensino Fundamental.  
2. Constituir uma Comissão para elaborar Plano de 

Trabalho articulado para a Escola de Aplicação. 

Estratégias 

1. Criação de Comissão para elaboração do Projeto 
Pedagógico e Curricular para os 4° e 5° anos do ensino 
fundamental, envolvendo docentes do NEI. 

2. Realização de estudo e pesquisa voltado para o currículo 
nas séries iniciais do ensino fundamental. 

3. Constituição de uma Comissão para elaboração da 
proposta do Plano de Trabalho, contemplando estágios, 
cursos e eventos de formação. 

Setores 
Participantes 

1. DFPE, DPEC e NEI/CAp. 
2. DFPE, DPEC, NEI/CAp, Coordenação Pedagógica das 

Licenciaturas, PROGRAD e SEBTT.  

Cronograma  
Meta Inicio Fim 

1 2016 2017 
2 2016 2017 

Ações 
Governamentais 

Implantação das metas correspondentes dos Planos Municipais, 
Estadual e Nacional de Educação.   

Linha de Ação 

1.3 Reflexão e implantação das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação dos Profissionais do Magistério para 
a Educação Básica, contribuindo para o processo de 
reformulação dos cursos de licenciatura na UFRN. 

Metas 

1 Inserir os representantes docentes dos Departamentos 
do CE em 100% dos Colegiados de Cursos de 
Licenciatura da UFRN.  

2 Avaliar os componentes atualmente ofertados pelos 
Departamentos do CE, para os Cursos de Licenciatura.  

3 Sistematizar novos componentes curriculares a serem 
incorporados nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Licenciatura.  

4 Realização de duas reuniões anuais do Fórum das 
Licenciaturas sobre essa linha de ação. 

Estratégias 

1 Consolidação do Colegiado de Representantes do CE nas 
Licenciaturas.  

2 Sistematização das propostas dos componentes 
curriculares pelos Departamentos do CE.  

3 Discussão com os Cursos de Licenciatura sobre a política 
de formação docente, contemplando, entre outras coisas, 
o estágio supervisionado e outros componentes 
curriculares.  

4 Planejamento conjunto COORDLICE e PROGRAD das 
reuniões do Fórum das Licenciaturas.  

Setores 
Participantes 

1. DFPE, DPEC, Conselho de representantes das 
licenciaturas, NEI. 

2. Unidades do CE. 
3. Coordenação Pedagógica das Licenciaturas, Cursos de 

Licenciatura do CE e demais Centros envolvidos, 
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PROGRAD. 

Cronograma 

Meta Início  Fim 
1 2016 2019 
2 2016 2017 
3 2016 2019 
4 2016 2019 

Ações 
Governamentais 

1. Política Nacional de Formação de Professores.  
2. Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação dos Profissionais do Magistério para a 
Educação Básica – CNE.  

Linha de Ação 

1.4 Proposição de políticas de formação de profissionais do 
magistério, considerando o fortalecimento da pesquisa e da 
extensão na área de educação, o atendimento das metas do PNE 
e PEE/RN e as articulações com as Pró-Reitorias Acadêmicas da 
UFRN. 

Metas 

1. Sistematizar um documento orientador da política de 
formação inicial e continuada do Centro de Educação.  

2. Elaborar anualmente proposta de oferta de cursos de 
formação continuada. 

3. Sistematizar um plano anual articulado de ações 
curriculares e de programas de Formação Inicial 
(Estágios, PIBID, PRODOCÊNCIA, entre outros), 
considerando o diálogo permanente com os sistemas 
públicos de ensino. 

Estratégias 

1. Instalação da Comissão para elaboração do documento 
orientador da política de formação do CE.  

2. Reunião de planejamento com as Pró-Reitorias 
Acadêmicas; 

4. Realização de encontros de trabalho intra-institucionais 
sobre as políticas que priorizem a formação de 
profissionais de magistério e a articulação com a 
educação básica.  

3. Inserção da realização dos encontros no plano de ação do 
COMFOR. 

4. Criação de um grupo de trabalho envolvendo PROGRAD, 
Coordlice e representantes do PRODOCÊNCIA e PIBID. 

Setores 
Participantes 

1. CE, COMFOR, PROGRAD, PROEX, PPG e SEBTT, PIBID, 
SEDIS.  

Cronograma  
Meta Início Fim 

1 2016 2017 
 2 2016 2018 
 3 2016 2019 
 4 2016 2019 

Ações 
Governamentais 

Política de Formação de Professores – PNE e PEE/RN.  
PDI/UFRN - Programa Institucional de Formação Continuada de 
Professores das Redes de Ensino Básico.  
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Linha de Ação 

1.5 Consolidação do Projeto dos Laboratórios Interdisciplinares 
de Formação de Educadores (LIFE), na interface com as demais 
Licenciaturas da UFRN e com os cursos de formação continuada 
do PROFOCO e do COMFOR/UFRN. 

Metas 

1 Elaborar o Regimento Interno da Unidade Suplementar 
LIFE para sua  instalação. 

2 Realizar a escolha da Coordenação da Unidade 
Suplementar. 

3 Elaborar o Plano de Ação do LIFE.  
4 Implementar o Laboratório de Tecnologia Assistiva. 

Estratégias 

1. Reunião com os docentes integrantes dos Laboratórios 
que formam o LIFE para definição: da coordenação 
provisória; do grupo que elaborará o Regimento Interno 
e o Plano de Ação. 

Setores 
Participantes 

1. LIFE, PROFOCO, Coordenações de Laboratórios. 

Cronograma  

Meta Início Fim 
1 2016 2017 
2 2016 2017 
3 2016 2017 
4 2016 2018 

Ações 
Governamentais 

 
Política de Constituição de LIFE proposta pela CAPES/MEC. 
 

Linha de Ação 

1.6 Proposição de política de internacionalização para o CE, 
incentivando intercâmbios e ações de cooperação com 
instituições estrangeiras, tendo como referência a política de 
internacionalização e de mobilização estudantil da UFRN. 

Metas 

1. Constituir um documento de referência para a política do 
CE, no que se refere à internacionalização e à mobilidade 
estudantil. 

2. Aumentar em 10% o número de bolsas no Programa de 
Desenvolvimento de Estágio no Exterior – PDEE/CAPES.  

Estratégias 

1. Reuniões de trabalho com as Chefias de Departamentos, 
Coordenações do PPGEd e dos Cursos de Graduação, 
Direção do NEI; 

2. Debates em Plenárias, Colegiados e CONSEC para 
consolidação do documento. 

Setores 
Participantes 

DFPE, DCPE, PPGEd, NEI, Coordenações de Cursos.  

Cronograma  
Meta Início Fim  

1 2016 2019 
2 2016 2019 

Ações 
Governamentais 

PDEE/CAPES  
PDI/UFRN 

Linha de Ação 
1.7 Apoio às políticas de inclusão dos discentes, contribuindo 
para a continuidade de seus estudos e maior envolvimento nas 
atividades acadêmicas, tendo como referência a formação 
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cidadã e a melhoria da qualidade da educação. 

Metas 

1. Constituir um grupo de trabalho para criação e instalação 
do Espaço Criança. 

2. Elaborar um estudo sobre o perfil socioeconômico dos 
alunos dos Cursos de Pedagogia, considerando 
especialmente os alunos trabalhadores e do turno 
noturno; 

3. Organizar um plano de monitoramento junto aos setores 
de estágio remunerado dos Cursos de Pedagogia; 

4. Elaborar um plano de ação articulada com o Centro 
Acadêmico de Pedagogia para proposição de ações no 
campo da política estudantil.  

5. Apoiar 100% das solicitações dos discentes para 
participação em eventos regionais e nacionais.  

Estratégias 

1. Formação de um grupo de trabalho, envolvendo os 
docentes da educação infantil, do NEI e representantes 
do CA de Pedagogia para elaboração da proposta do 
Espaço Criança; 

2. Reuniões com a Coordenação dos Cursos e a Assessoria 
Pedagógica; 

3. Reuniões com a coordenação do CA de Pedagogia para 
elaboração do plano de ação da política estudantil. 

4. Apoiar ações de inclusão e acessibilidade comunicacional 
promovidas pela CAENE, em favor da ampla participação 
acadêmica das pessoas com deficiência. 

Setores 
Participantes 

Coordenações de Cursos, NEI, Assessoria Pedagógica, CA de 
Pedagogia. 

Cronograma 

Meta  Início  Fim 
1 2016 2016 
2 2016 2017 
3 2016 2019 
4 2016 2017 
5 2015 2019 

Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 

Linha de Ação 

1.8 Desenvolvimento de uma política cultural que contribua 
para a formação cidadã dos servidores técnico-administrativos, 
docentes e discentes, respeitando a diversidade de expressões 
artísticas e a preservação da memória e dos bens culturais.  

Metas 

1. Realizar quatro Sextas Culturais por ano, no Centro de 
Educação; 

2. Organizar quatro edições do Café Pedagógico, por ano; 
3. Organizar duas edições do ENAPPE, no quadriênio; 
4. Organizar o projeto e a implantação do Museu da Escola; 
5. Desenvolver o Projeto de Memória Digital e 

Documentação do acervo do CE. 

Estratégias 
1. Reuniões ampliadas da Câmara de Ações Acadêmicas 

para elaboração de plano de desenvolvimento da política 
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cultural do CE.  
2. Retomada do Projeto de recuperação do Prédio do Grupo 

Escolar Augusto Severo. 

Setores 
Participantes 

PROEX, DFPE, DPEC, Coordenações de Cursos e Programas, 
PROFOCO, CA de Pedagogia. 

Cronograma  

Metas  Início  Fim  
1 2015 2019 
2 2015 2019 
3 2016 2018 
4 2016 2019 
5 2016 2019 

Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 

Linha de Ação 

1.9 Sistematização de uma política editorial do Centro, visando à 
democratização do acesso à produção científica e cultural dos 
docentes, servidores técnico-administrativos e discentes do CE. 

Metas 

1. Formular e implantar as diretrizes orientadoras da 
política editorial do Centro de Educação. 

2. Constituir a Biblioteca Virtual, vinculada à Biblioteca 
Setorial do CE.  

3. Criar um Periódico para divulgação da produção 
discente; 

4.  Apoiar, em 100%, as ações editoriais do NEI. 

Estratégias 

1. Fortalecimento da Revista Educação em Questão; 
2. Organização de infraestrutura para assessorar a 

publicação de artigos, livros e materiais didático-
pedagógicos de docentes, servidores técnico-
administrativos e discentes do CE; 

3. Parceria com a SEDIS e com a EDUFRN para preparação 
das publicações. 

4. Articulação com a BCZM para construção da Biblioteca 
Virtual; 

5. Constituição de um grupo de trabalho com a 
representação estudantil para elaboração do projeto 
editorial do Periódico para produção discente. 

Setores 
Participantes 

CONSEC, PPGEd, Revista Educação em Questão, CA de 
Pedagogia, SEDIS, BCZM, EDURFN.  

Cronograma  

Metas Início Fim 
1 2016 2019 
2 2016 2018 
3 2016 2019 
4 2015 2019 

Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 
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DIRETRIZ 2 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

Linha de Ação 

2.1 Consolidação da política de formação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes do CE, incentivando a 
qualificação profissional, de acordo com os planos trienais de 
cada Unidade. 

Metas  

1. Atender a 100% das solicitações dos docentes e 
servidores técnico-administrativo em cursos e eventos 
de capacitação. 

2. Constituir um cronograma anual para liberação dos 
servidores técnico-administrativos para participar em 
ações formação em nível de pós-graduação. 

3. Incentivar a participação de 30% dos docentes em 
estágios de pós-doutoramento.  

4. Formar seis docentes em nível pós-graduação, sendo 
três mestres e três doutores.  

Estratégias 

1. Planejamento e acompanhamento das propostas 
formativas, em articulação com a Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas. 

2. Indução de propostas formativas de acordo com as 
necessidades do Centro e as demandas dos servidores.  

3. Articulação com PPg e PROGESp para garantir o 
subsídio da formação dos docentes, em níveis de pós-
doutorado, doutorado e mestrado.  

Setores 
Participantes 

Administração do CE, DFPE, DPEC e PROGESP. 

Cronograma  

Metas Início Fim 
1 2016 2019 
2 2016 2019 
3 2016 2019 
4 2016 2019 

Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 

Linha de Ação 

2.2 Ampliação dos quadros de servidores técnico-
administrativos e de docentes, assegurando as condições para 
o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 
administrativas do CE.  

Metas 

1. Constituir um quadro de necessidades de servidores 
técnico-administrativos para negociação com PROGESp.  

2. Constituir um quadro de necessidades de docentes para 
negociação com a CPDI.  

Estratégias 

1. Reuniões semestrais do Fórum de Gestores para 
levantamento das necessidades de servidores técnico-
administrativos e docentes.  

2. Reuniões de trabalho com a PROGESp e a CPDI. 
Setores 
Participantes 

Fórum de Gestores do CE, PROGESp, Comissão Permanente de 
Desenvolvimento Institucional (CPDI).  

Cronograma  
Metas Início Fim 

1 2016 2019 
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2 2016 2019 
Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 
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DIRETRIZ 3 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE 

INFRAESTRUTURA 

Linha de Ação 

3.1 Ambientação, reforma e manutenção dos espaços e dos 
equipamentos destinados às atividades acadêmicas e 
administrativas do CE. 

Metas  

1. Mobiliar e equipar o Bloco I do Setor V e o prédio novo 
do NEI/CAp. 

2. Equipar o 4° andar do NEPSA II. 
3. Elaborar projeto para áreas de convivência do CE, 

incluindo estudos para instalação de cantina.  
4. Realizar reparos e pintura do prédio central do CE; 
5. Sinalizar os espaços internos e externos, considerando 

as normas de acessibilidade. 
6. Realizar a reforma das dependências do NEI/CAp para 

permitir o atendimento às crianças de 0 a 2 anos. 

7. Instalar, no andar destinado à pós-graduação, no NEPSA 
II, espaços de interatividade virtual e o Laboratório de 
documentação e de memória da educação. 

8. Elaborar projeto de jardinagem e paisagismo do CE. 

9. Recuperar e executar junto à SIN o projeto das vias de 
acesso e estacionamento do NEI/CAp e do CE. 

10. Implantar o Espaço Criança para uso dos alunos do 
Curso de Pedagogia com filhos pequenos. 

Estratégias 

1. Articulação com a SIN para feitura e efetivação dos 
projetos de ambientação.  

2. Apresentação e discussão das propostas com os grupos 
envolvidos, com o Fórum de Gestores e com o 
CONSEC/CE.  

Setores 
Participantes 

SIN, LIFE, PPGEd, NEI/CAp, Fórum de Gestores e CONSEC/CE.  

Cronograma 

Metas Início Fim 
1 2016 2016 
2 2016 2016 
3 2016 2017 
4 2016 2017 
5 2016 2017 
6 2017 2018 
7 2017 2017 
8 2016 2018 
9 2016 2018 

10 2017 2018 
Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 
 

Linha de Ação 
3.2 Fortalecimento da interação permanente entre as Direções, 
as Chefias, as Coordenações da Graduação, da Pós-Graduação, 
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Pedagógicas das Licenciaturas, da Formação Continuada e das 
Unidades Suplementares do CE, respeitando a autonomia de 
cada Unidade. 

Metas 

1. Realizar reuniões mensais do Fórum de Gestores do CE. 
2. Realizar dois Seminários de Avaliação e Planejamento 

do CE, a cada ano; 
3. Realizar nove reuniões do Conselho de Centro e nove 

reuniões de cada Câmara, de Administração e de Ações 
Acadêmicas, a cada ano.  

Estratégias 

1. Realização sistemáticas das reuniões mensais do 
coletivo de dirigentes do CE, seja no Fórum de Gestores, 
no Conselho de Centro ou nas Câmaras; 

2. Estabelecimento de diálogos permanentes entre os 
gestores, na produção da legislação orientadora e no 
desenvolvimento das ações coletivas de Planejamento 
de Avaliação das Ações Acadêmicas.  

Setores 
Participantes 

Fórum de Gestores do CE – CONSEC/CE.  
 

Cronograma 

Meta  Início  Fim  
1 2016 2019 
2 2015 2019 
3 2015 2019 

Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 
 

Linha de Ação 

3.3  Fortalecimento da comunicação e das interações entre os 
servidores lotados nas diversas unidades do CE que concorram 
para a melhoria das atividades profissionais e para a qualidade 
de vida dos servidores do CE. 

Metas 

1. Constituir uma agenda anual de comemorações em 
datas significativas para servidores docentes e técnico-
administrativos. 

2. Elaborar um programa de ginástica laboral destinada 
aos servidores. 

3. Realizar uma reunião anual com os servidores técnico-
administrativos para avaliação e planejamento de 
propostas. 

Estratégias 

1. Estabelecimento de parcerias com os diversos setores 
da UFRN, com vistas ao desenvolvimento de ações que 
contribuam para a melhoria da qualidade de vida. 

2. Reuniões de trabalho no Fórum de Gestores do CE.  
Setores 
Participantes 

Fórum de Gestores, CONSEC, Setores, Assessorias, Secretarias 
do CE, PROGESp. 

Cronograma 

Meta Início Fim  
1 2015 2019 
2 2016 2019 
3 2015 2015 

Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN 
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Linha de Ação 

3.4 Participação ativa dos representantes nas diversas 
instâncias colegiadas, Fóruns e Comissões, orientando-se pela 
defesa das diretrizes e metas assumidas pelo CE e pela UFRN. 

Metas 

1. Assegurar 100% das representações do CE em todas as 
instâncias de discussões e deliberações da UFRN. 

2. Realizar duas reuniões anuais com os representantes 
para discussão das diretrizes e metas do CE e da UFRN.  

Estratégias 
1. Acompanhamento e homologação pelo CONSEC dos 

processos de escolhas dos representantes nas instâncias 
deliberativas do CE. 

Setores 
Participantes 

Representantes do CE em Colegiados, Comissões, CONSEPE, 
CONSAD, CONSUNI.  

Cronograma 
Meta  Início  Fim  

1 2015 2019 
2 2019 2019 

Ações 
Governamentais 

PDI/UFRN  
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4. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 Com o intuito de acompanhar e avaliar permanentemente o 

desenvolvimento do Plano de Gestão 2015-2019, os gestores do CE farão um 

esforço institucional para envolver docentes, servidores técnico-administrativos e 

discentes em um processo de análise e crítica colaborativa sobre as atividades 

desenvolvidas em cada ano, de modo a propor ajustes e elaborar medidas para a 

melhoria da qualidade do trabalho nas diversas Unidades Acadêmicas. 

 A realização do processo de acompanhamento e avaliação tomará por base 

a Lei nº 10.861 de 14/04/2004, que institui o Sistema Nacional da Avaliação da 

Educação Superior – SINAES, tendo as seguintes dimensões: (1) a missão e o plano 

de desenvolvimento institucional; (2) a política para o ensino, a pesquisa, a pós-

graduação e a extensão; (3) a responsabilidade social da instituição; (4) a 

comunicação com a sociedade; (5) as políticas de pessoal; (6) a organização e 

gestão da instituição; (7) a infraestrutura física, biblioteca e recursos de 

informação; (8) o planejamento e avaliação; (9) as políticas de atendimento aos 

estudantes e (10) a sustentabilidade financeira. 

 Esse processo será coordenado pela Direção do Centro, em colaboração com 

as Chefias, Coordenações e Direção das Unidades, em momentos de interações 

proporcionados pelos Seminários de Avaliação e Planejamento e em plenárias, 

colegiados, conselhos com a participação de docentes, servidores técnico-

administrativos e representantes discentes, em que serão considerados os 

objetivos, as diretrizes e as metas, previstos e realizados, em cada ano do 

quadriênio.  

Assim, espera-se, ao término dos primeiros oito anos de funcionamento, 

alcançar o grande propósito do coletivo do CE: consolidar o trabalho acadêmico, 

político e social desenvolvido, fazendo avançar a área de educação na UFRN, no RN 

e no país.  


