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1 APRESENTAÇÃO 

O Centro de Educação apresenta, à comunidade acadêmica, seu Plano Quadrienal de 

Gestão (2019-2023), com a proposição de objetivos, metas, diretrizes e ações que contribuam 

para a valorização do magistério, a política de formação inicial e continuada dos profissionais, 

a democratização do acesso ao ensino superior e o fortalecimento da educação básica, por 

intermédio da consolidação do Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp) bem como do 

diálogo produtivo e parcerias com os sistemas de ensino públicos, estaduais e municipais.   

Neste sentido, o presente plano expressa o compromisso do Centro de Educação com o 

fortalecimento da universidade pública, gratuita, democrática, participativa, plural e inclusiva, 

bem como com a qualificação dos processos de ensino, pesquisa e extensão implicados na 

formação inicial e continuada de professoras/es. Adicionalmente, as propostas apresentadas 

pautam-se no princípio da gestão democrática, participativa, transparente e inclusiva, 

almejando o aprimoramento do diálogo com a sociedade por intermédio do intercâmbio de 

saberes e do trabalho colaborativo com instituições, grupos e movimentos da sociedade civil. 

Os últimos anos têm sido marcados por mudanças nas políticas educacionais com 

revogações de conquistas importantes desde a Constituição Brasileira de 1988, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n° 9394/96, e os avanços previstos na Lei nº 

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

com impactos restritivos consideráveis para a Educação Básica e o Ensino Superior do Brasil. 

Em vista das orientações macropolíticas do Governo Federal, registrou-se, em 2019, novos 

cortes nos investimentos sociais, afetando consideravelmente o orçamento nas áreas da 

Educação e da Ciência e Tecnologia, concorrendo para o contingenciamento que afetou as 

Instituições Federais de Ensino Superior do país, instaurando um clima de incerteza e 

suscitando rearranjos institucionais no contexto da UFRN e do Centro de Educação em favor 

da preservação das ações fundamentais que contribuíssem para o cumprimento da missão da 

UFRN e dos objetivos do Centro de Educação.   

Nesse cenário, surgem novos desafios que impactam, decisivamente, as políticas e as 

práticas institucionais, exigindo das Universidades brasileiras proposições consistentes no 

campo da elaboração de políticas voltadas ao desenvolvimento social, científico e tecnológico 

do país. Em tal contexto, o Centro de Educação da UFRN assume um papel preponderante no 

que tange à melhoria da qualidade social da educação básica, em especial, do Rio Grande do 

Norte, com ênfase no seu compromisso com a produção e disseminação do saber.  
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Em vista disto, o Centro de Educação assume como eixo orientador a interlocução 

sistemática com os sistemas públicos de ensino e com as escolas em favor do delineamento de 

ações prioritárias e convergentes nos campos da formação inicial e continuada que possam 

contribuir para enfrentar as frustrações sociais das metas e ações previstas para a Educação 

Brasileira no PNE 2014-2024, duramente comprometidas pelos cortes orçamentários e pelas 

reformas governamentais em curso, além de assegurar o alinhamento dos seus cursos e 

programas às políticas de formação docente engajadas com a qualificação e valorização do 

magistério. 

Deste modo, o Centro de Educação procura expressar neste Plano Quadrienal o esforço 

de cumprir seus objetivos como inerentes ao papel da UFRN em favor do desenvolvimento 

educacional do país e do Rio Grande do Norte, assumindo como referência a defesa do Ensino 

Superior e da Educação Básica como pública, gratuita, democrática, inclusiva, emancipatória, 

laica e de qualidade socialmente referenciada.  

 

 

Jefferson Fernandes Alves 

Cynara Teixeira Ribeiro 

Direção do Centro de Educação  
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2 INTRODUÇÃO 

O presente Plano Quadrienal tem por objetivo geral apresentar os objetivos, diretrizes, 

linhas e metas prioritárias de ação que orientarão o desenvolvimento das atividades no Centro 

de Educação, no período 2019-2023. Toma como referência o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFRN (PDI/UFRN), para o período 2010-2019, e suas respectivas atualizações, 

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

a educação básica, coordenadas pelo Ministério da Educação (MEC). As propostas deste Plano 

estão alinhadas ao Plano Nacional de Educação (PNE - 2014-2024) e ao Plano Estadual de 

Educação (PEE/RN – 2015-2025), com os quais o Centro de Educação da UFRN participou 

ativamente das discussões, defendendo a qualidade da educação básica e de uma política de 

valorização dos profissionais do magistério. 

O Centro de Educação valoriza a articulação com os sistemas públicos de educação 

básica e superior, e por intermédio de seus Departamentos, Programas, Cursos e Unidades 

Suplementares vem desenvolvendo diversas ações que o colocam 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. Participa da formação de professores em todos os 

demais cursos de Licenciatura que funcionam no Campus Central da UFRN, com a oferta de 

componentes curriculares, com desenvolvimento de projetos de extensão e de pesquisa. 

Qualifica mestres e doutores, na área, por meio do PPGEd, além de organizar cursos de 

atualização, aperfeiçoamento e especialização para professores da rede pública do RN, 

coordenados pelo PROFOCO, colocando-se como instância articuladora da formação inicial e 

continuada de educadores. 

Como resultado das discussões com os diferentes segmentos que compõem a 

comunidade acadêmica, este Plano lança o foco de suas ações em torno de cinco diretrizes, que 

levam à consolidação da proposta do Centro de Educação. As diretrizes que sintetizam o Plano 

Quadrienal de Gestão do CE são: Aprimoramento e articulação dos processos de ensino, 
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pesquisa e extensão em educação nos âmbitos da Formação Inicial e Continuada; 

Fortalecimento da gestão democrática, participativa, estratégica, transparente e inclusiva; 

Consolidação das políticas de formação de pessoal e qualificação da gestão de pessoas; 

Comunicação com a sociedade; e Inclusão e acessibilidade.  

Este documento é organizado com uma análise situacional da Unidade, que fornece 

elementos para a definição das cinco diretrizes orientadoras, apresentadas com respectivos 

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

alcançadas, de acordo com o cronograma estabelecido anualmente. O Plano é concluído com 

as informações sobre o seu acompanhamento e avaliação. 

Espera-se, assim, que o Plano Quadrienal de Gestão, aprovado pelo Conselho de Centro, 

sirva de base para a elaboração dos planos trienais dos departamentos e das 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 2019-2023. 
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3 ANÁLISE SITUACIONAL 

O Centro de Educação (CE) é uma unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), que congrega os Departamentos Acadêmicos de Fundamentos e 

Políticas da Educação (DFPE) e de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC), Cursos e 

Programas de Graduação, de Pós-Graduação e de Formação Continuada e uma Unidade 

Suplementar, o Colégio de Aplicação Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp). 

A Resolução nº009/2008-CONSUNI, alterada pela Resolução nº017/2010, de 29 de 

outubro de 2010, criou o Centro de Educação (CE) da UFRN, que deixou de ser o Departamento 

de Educação (DEPED) do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). Assim, o CE assumiu 

novos desafios institucionais no contexto da UFRN e do Rio Grande do Norte, sobretudo em 

relação às políticas de formação de profissionais do magistério, mantendo o compromisso com 

a qualificação do ensino e da formação docente, com o fortalecimento dos cursos de 

licenciaturas, com o incentivo à qualificação por meio de programas de pós-graduação e com a 

melhoria da qualidade social da educação, estabelecendo importantes relações com os sistemas 

públicos de ensino. 

3.1 Infraestrutura 

A instalação do CE ocorreu com a entrega da primeira etapa do prédio administrativo, 

em 23 de maio de 2011. Entre 2011 e 2016 houve um significativo crescimento da estrutura 

física disponível. Em 2013, com a conclusão da segunda etapa de construção, o prédio 

administrativo passou a comportar 36 salas para as/os docentes e grupos de pesquisa, 28 salas 

administrativas e de reuniões, um auditório com capacidade para 105 pessoas, um Laboratório 

de Tecnologia Educacional (LTE), um Laboratório de Tecnologia Assistiva do CE (LATECE), 

duas salas para o Laboratório de História e Memória da Educação (LAHMED), duas salas de 

multimeios com capacidade para 50 pessoas cada, sendo uma delas equipada para realização 

de videoconferências. Diante de incentivo, cada vez maior, para uso de videoconferências em 

atividades acadêmicas, esse número de espaços equipados tende a aumentar. 

O Bloco de Aulas foi entregue em 2016, com 12 salas de aula para os cursos de 

graduação e pós-graduação do CE, cinco salas para o Laboratório de Ensino e Aprendizagem 

(LEA), um auditório com capacidade para 65 pessoas, um laboratório de informática com 30 

computadores, sala dos professores e supervisão, a Biblioteca Setorial Moacyr de Góes, além 
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de espaço para o Centro Acadêmico de Pedagogia (CAPED/Paulo Freire). Para tornar o 

ambiente mais acolhedor e com a identidade dos seus frequentadores, projetos de extensão 

promoveram pinturas de arte de rua e xilogravuras em algumas das paredes do prédio. Também 

como resultado de um projeto de ensino da área de Ciências Naturais, foi desenvolvida a horta 

comunitária "Planta e Muda" que ocupa o terreno do subsolo do bloco de aulas. Entretanto, a 

estrutura física do Bloco de Aulas já se mostra insuficiente em relação ao número de turmas 

existentes nos cursos de graduação e de pós-graduação bem como para atender aos eventos 

científicos promovidos. Além disso, há carência de espaços de convivência adequados às 

demandas das/os estudantes. 

Faz parte da estrutura física do CE, também, desde 2016, o 4° pavimento do prédio do Núcleo 

de Pesquisas em Ciências Sociais Aplicadas - NEPSA II, utilizado, prioritariamente, para as 

atividades do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd). Esse espaço comporta duas 

salas para o Laboratório de Políticas Educacionais (LAPE), duas salas para o Programa 

Editorial e a Revista Educação em Questão, duas salas de estudos para pós-graduandos, uma 

sala de reuniões e dois auditórios com capacidade para 50 pessoas.  

Integra o CE, ainda, a Unidade Suplementar Núcleo de Educação da Infância/Colégio 

de Aplicação (NEI/CAp). As instalações do NEI/CAp formam a estrutura necessária para 

atender às crianças de Educação Infantil e Ensino Fundamental do 1° ao 5° ano, a saber: salas 

de aula; Laboratório de Práticas Pedagógicas da Educação das Infâncias (LAPPEI), que inclui 

Laboratório de Música e Movimento, Laboratório de Artes Visuais e Teatro, Laboratório de 

Mídias e Tecnologia, Laboratório de Ciências e Laboratório de Inclusão; salas administrativas, 

de planejamento, de coordenações e de reuniões; sala de atendimento pedagógico; biblioteca; 

cozinha; cozinha experimental; pátio de convivência; brinquedoteca; quatro parques infantis; 

quadra poliesportiva.  

Destaque-se que o avanço da infraestrutura física do CE, necessário à melhoria das 

condições de trabalho dos servidores, docentes e técnico administrativos, e da formação 

acadêmica dos discentes, foi resultado das articulações das gestões anteriores, dos recursos da 

UFRN e, também, até 2016, do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI.  

Nesse período de crescimento da infraestrutura registrava-se elevado investimento nas 

universidades públicas federais. Porém, com as sucessivas restrições orçamentárias dos últimos 

anos, a perspectiva é de que os recursos financeiros priorizem a adequação e a manutenção das 
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instalações atuais, o que no caso do CE representa progressivos custos adicionais à medida que 

vão sendo encerrados os contratos de garantia com as construtoras.  
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3.2 Estrutura organizacional do Centro de Educação 

O Regimento Interno do CE, atualizado pela resolução nº 011/2016-CONSUNI em 

16/09/2016, define a estrutura organizacional do Centro. O organograma instituiu o Conselho 

de Centro - CONSEC como órgão deliberativo e normativo das ações e políticas do Centro, 

contando com áreas administrativas e acadêmicas para atingir seus objetivos. 

Figura 1 – Organograma do CE 

 

Fonte: Relatório Anual de Gestão 2019 - CE (2020). 

 

A área administrativa do CE é formada pela Secretaria Geral, que abrange o Setor de 

Protocolo e Atendimento; Coordenadoria Administrativa, responsável também, pelo Setor de 

Informática e setor de Patrimônio, Materiais e Almoxarifado; Assessoria Técnico-Científica; 

Assessoria de Planejamento e Orçamento e Biblioteca Setorial Moacyr de Góes. 

A estrutura acadêmica do CE é formada por: 

▪ Assessoria Acadêmica, que atua na articulação de demandas dos cursos do Centro, e 

tem assumido ações junto às coordenações das graduações para atender aos aspectos 

que melhorem a qualidade desses cursos e do bem estar dos discentes;  

▪ Coordenações de Curso de Graduação. Em nível de graduação o CE oferece dois 

cursos vinculados ao Centro: Pedagogia presencial e Pedagogia a distância, que se 
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destinam 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, nas diferentes etapas de ensino (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio).  

▪ Coordenações de Curso de Pós-Graduação. Atualmente o CE oferece um Programa 

de Pós-Graduação em Educação - PPGEd, constituído pelos cursos em nível de 

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

Adicionalmente oferece, de acordo com a demanda, cursos de especialização (lato 

sensu). A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em 

Educação Especial, constituída em 2019, com 15 professores, cujo início é previsto 

para o segundo semestre de 2020.1.  

▪ Coordenação do Programa de Formação Continuada - PROFOCO. Diante do 

papel estratégico do Centro de Educação nas ações institucionais relativas à formação 

continuada de profissionais do magistério da Educação Básica, o PROFOCO atua, em 

parceria com o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica – COMFOR/UFRN, na indução, na 

articulação, na coordenação e na organização de programas e ações de atualização, 

aperfeiçoamento e especialização coordenadas pelos professores do CE. 

▪ Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores - LIFE. É formado por 

seis laboratórios no Centro de Educação: Laboratório de Ensino e Aprendizagem 

(LEA), Laboratório de Políticas Públicas Educacionais (LAPE), Laboratório de 

Tecnologia Educacional (LTE), Laboratório de História e Memória da Educação 

(LAHMED), Laboratório de Tecnologia Assistiva do Centro de Educação (LATECE) e 

Laboratório de Práticas Pedagógicas na Educação das Infâncias (LAPPEI). Esses 

laboratórios se constituem como espaços articuladores de diferentes cursos de 

licenciatura e com as redes de ensino, na tentativa de promover novos percursos 

formativos dos graduandos, 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. 
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▪ Departamentos Acadêmicos. O Departamento de Fundamentos e Políticas da 

Educação (DFPE) e o Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC) são 

responsáveis pela oferta semestral de componentes curriculares aos cursos de 

Pedagogia, presencial e a distância, e às demais licenciaturas, presenciais e a distância, 

voltadas à formação de professoras/es do ensino fundamental e do ensino médio. Têm 

uma importante função pedagógica, viabilizando a atuação docente nos três eixos da 

formação universitária: ensino, pesquisa e extensão, promovendo a articulação com as 

licenciaturas e com as redes de ensino. 

Além da atuação nos cursos de graduação de diversos Centros Acadêmicos, grande 

parte dos docentes efetivos atua na Pós-Graduação. A maioria dos docentes, 37 (sendo 

21 do DFPE e 16 do DPEC), está credenciada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEd), mas há docentes credenciados ao Programa de Pós Graduação em 

Estudos da Linguagem (PPGEL), ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências Naturais e Matemática (PPGECM), ao Programa de Pós-Graduação em 

Inovação em Tecnologias Educacionais (PPgITE), ao Programa de Pós-Graduação em 

Geografia (GEOPROF), ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Artes 

(PROFARTES), ao Programa de Pós-Graduação em Gestão e Inovação em Saúde 

(PPGGIS) e ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional do IFRN, além 

do Programa de Pós-Graduação em Educação Especial a ser implantado em 2020 no 

CE. Demonstrando grande inserção no ensino de pós-graduação e na produção 

científica no campo educacional, as/os docentes desenvolvem orientação, ensino e 

pesquisas nas diferentes linhas em que se estruturam os referidos Programas. 

▪ Coordenação das Disciplinas Pedagógicas - COORDLICE. Por meio dos 

componentes pedagógicos ofertados pelos departamentos, DFPE e DPEC, além dos 

dois cursos de Pedagogia, o CE está inserido nas estruturas curriculares de outras 25 

licenciaturas, presenciais e a distância, em quatro Centros Acadêmicos (CCHLA, CB, 

CCET e CCS) e em uma Unidade Acadêmica Especializada (Escola de Música), 

atuando na formação de professoras/es para os anos finais do ensino fundamental e do 

ensino médio.  

Nesse contexto, a formação pedagógica dos cursos de licenciatura conta com a 

articulação da COORDLICE e seu Conselho Pedagógico das Licenciaturas, formado 

por representantes docentes do CE nos Colegiados dos Cursos de Licenciatura. Essa 
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Coordenação tem um importante papel nas articulações com as licenciaturas para a 

formulação de propostas de políticas de formação para docentes do ensino básico e 

consolidação da importância dos componentes pedagógicos na formação desse 

profissional. 

▪ Núcleo de Educação da Infância - NEI/CAp. É um Colégio de Aplicação, vinculado 

ao Centro de Educação como unidade suplementar. Oferece à comunidade educação 

básica de qualidade para crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, desenvolvendo ações nas dimensões do ensino, da pesquisa e da 

extensão, especialmente no tocante à formação de professoras/es através do 

acompanhamento de estágios e realização de projetos envolvendo comunidade interna 

e externa à UFRN. 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, 

atendendo estudantes que pertencem a diferentes classes socioeconômicas, assim como 

residentes em diferentes bairros da cidade. 

3.3 Corpo Docente e Técnico Administrativo 

O CE é constituído por docentes, discentes, servidores técnicos administrativos e 

funcionários terceirizados que, ao assumirem suas responsabilidades, permitem ao Centro 

avançar em suas ações de ensino, pesquisa e extensão, com foco especialmente na formação 

inicial e continuada de professoras/es. 

3.3.1 Corpo Docente 

O CE encerrou 2019 com 155 docentes, 43 lotados no DFPE, 57 no DPEC e 55 no 

NEI/CAp. Dos 123 efetivos, 77 são de carreira do Magistério Superior, nos departamentos, e 

46 de carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), no NEI/CAp. O DPEC 

contou, ainda, com dois professores visitantes e o DFPE com três professoras em exercício 

provisório. Outros 27 eram professores substitutos, conforme se constata no Quadro 1, 

contratados para suprir a ausência de docentes afastados para licença gestante, estágio pós-

doutoral, cedidos para cargos de gestão, entre outras ausências legais. 
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Quadro 1 - Professores vinculados ao CE 

Docentes DFPE DPEC NEI/Cap Total 

Efetivos 37 40 43 123 

Substitutos 3 15 9 27 

Visitantes - 2 - 2 

Exercício Provisório 3 - - 3 

Total 43 57 55 155 

Fonte: Relatório de Gestão 2019 (2020). 

 

O corpo docente é bastante qualificado, sendo a maioria dos efetivos com título de 

doutor. Nos departamentos são 70 doutores, cinco mestres e dois especialistas e no NEI são 10 

doutores, 23 mestres, 12 especialistas e um graduado. É constante o incentivo à qualificação 

dos professores do CE por meio de pós-graduações stricto sensu, licença capacitação com 

desenvolvimento de pesquisas e estágios pós-doutorais, tanto no país quanto no exterior. Para 

isso, são concedidas licenças para este tipo de qualificação, previstas nos planos trienais das 

unidades. Há previsão de formação de um mestre e de um doutor para 2020. Em 2019 o CE 

teve 20 docentes afastados para qualificação (formação em pós-graduação stricto sensu, 

capacitação ou pós doutorado), sendo sete do DFPE, oito do DPEC e cinco do NEI/CAp.  

Somados às qualificações, há nove outros casos de afastamentos por motivo de saúde, 

dois no DFPE, quatro no DPEC e três no NEI/CAp, além de docentes do DPEC, do DFPE e 

NEI/CAp cedidas e um caso de acompanhamento de cônjuge no NEI/CAp, conforme 

demonstrado no Quadro 2. 

Quadro 2 - Afastamento de docentes em 2019 

 

Unidade Tipo de Afastamento Docente 
Período de 

Afastamento 

DFPE 

Mestrado Renata Nogueira Machado 19/03/2019 a 31/07/2020 

Doutorado Pedro Luiz dos Santos Filho 27/08/2018 a 29/02/2020 

Licença Capacitação Antonio Cabral Neto 01/08 a 31/10/2019 
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Érika dos Reis G. Andrade 10/05 a 09/08/2019 

Gilmar Barbosa Guedes 01/02 a 30/04/2019 

Renata Viana de B. Thomé 01/10 a 31/12/2019 

Pós Doutorado Olivia Morais de M. Neta 04/03 a 04/09/2019 

Saúde - Licença Maternidade Cynara Teixeira Ribeiro 09/12/2019 a 05/06/2020 

Saúde Maria Goretti C. Barbalho 26/09 a 24/11/2019 

Cedida à PROGRAD Érika dos Reis G. Andrade 03/06/2015 a 09/05/2019 

DPEC 

Licença Capacitação 

Alexandre da Silva Aguiar 21/09 a 21/12/2019 

Francisco Cláudio Soares Jr 09/09 a 07/12/2019 

Pós-Doutorado 

André Ferrer Pinto Martins 05/08/2019 a 04/08/2020 

Célia Maria de Araújo 10/02/2019 a 10/02/2020 

Karyne Dias Coutinho 30/07/2018 a 29/01/2020 

Marcos Aurélio Felipe 01/08/2018 a 30/01/2020 

Mércia de Oliveira Pontes 01/08/2019 a 30/06/2020 

Tatyana Mabel N. Barbosa 01/08/2018 a 01/02/2020 

Saúde - Licença Maternidade 

Aline de Moura Mattos 06/02/2019 a 05/08/2019 

Aliny Dayany P. M. Pranto 27/08/2019 a 21/01/2020 

Crislane Barbosa de 

Azevedo 07/11/2019 a 04/05/2020 

Saúde Lucrecio A. de Sá Júnior1 19/09/2018 a 16/05/2019 

Cedida à PROGRAD 
Elda Silva do N. Melo 

Desde 01/04/2017. 

Prazo indeterminado. 

NEI/CAp 

Mestrado 

Aline Constância F. e Souza 08/03/2018 a 08/03/2020 

Esthephânia O. M. Batalha 04/02 a 04/08/2019 

Lucineide Cruz Araújo 01/02/19 a 31/01/2020 

Doutorado Kívia Pereira de M. Faria 07/03/19 a 04/02/21 

                                                      
1 Desde 01/07/2019 houve a retomada das atividades profissionais, com restrição da atuação em sala 

de aula. 
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Licença Capacitação Sandro da Silva Cordeiro 06/05 a 01/07/2019 

Saúde - Licença Maternidade Maria José Campos Ferreira 19/08/2019 a 14/02/2020 

Saúde 

Maria da Conceição Andrade 24/07 a 20/11/2019 

Maria Patrícia C. de Oliveira 06/07/2019 a 05/05/2020 

Cedida à SEDIS 
Maria Carmem D. Rêgo 

Desde 2006. 

Prazo indeterminado. 

Acompanhamento de 

cônjuge Gildete Azevedo 

Desde 01/02/1995. 

Prazo indeterminado. 

Fonte: DPEC (2020); DFPE (2019); NEI (2019); Relatório Anual de Gestão 2019 - CE (2020). 

 

Além do corpo docente efetivo, os professores substitutos têm atuação nas ações de 

ensino realizadas no CE e são essenciais para a viabilização dos afastamentos bem como para 

reposição temporária das aposentadorias de professores efetivos. Destaque-se que o CE, por 

meio de seleções públicas de seus departamentos, vem praticando a política de exigir maior 

titulação dos professores substitutos, na busca por profissionais cada vez mais qualificados para 

ocupar estas funções e, assim, manter a rotina acadêmica com qualidade e a boa avaliação 

institucional da Unidade.  

Os afastamentos para qualificação dos docentes seguem a programação dos planos 

trienais dos departamentos e do NEI. Em 2020, há previsão de afastamento de 36 docentes, 

nove do DFPE, vinte do DPEC e sete do NEI. Somados os professores em licença saúde e 

outros tipos de afastamentos, ao longo do ano de 2020 a previsão é a que segue demonstrada 

no Quadro 3. 

Quadro 3 - Previsão de afastamento de docentes para 2020 

 

Unidade Tipo de Afastamento Docente 
Período de 

afastamento 

DFPE 

Mestrado Renata Nogueira Machado 
19/03/2019 a 

31/07/2020 

Doutorado Pedro Luiz dos Santos Filho 
27/08/2018 a 

29/02/2020 

Licença Capacitação Adir Luiz Ferreira 05/02 a 04/05/2020 
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Andreia S. Quintanilha Sousa 01/02 a 30/04/2020 

Flávio Boleiz Júnior 01/05 a 29/07/2020 

Marta Maria de Araújo 01/05 a 29/07/2020 

Rosália de Fátima e Silva 05/02 a 04/05/2020 

Pós-Doutorado 

Érika dos Reis G. de Andrade 
02/03/2020 a 

01/03/2021 

Rita de Cássia B. P. Magalhães 
01/03/2020 a 

08/02/2021 

Saúde - Licença 

Maternidade 
Cynara Teixeira Ribeiro 

09/12/2019 a 

05/06/2020 

Saúde Maria Goretti Cabral Barbalho 
12/02/2020 a 

10/06/2020 

DPEC 

Doutorado Diego José Alves Alexandre 
01/02/2020 a 

31/01/2021 

Licença Capacitação Betânia Leite Ramalho 2020.1 

Pós-Doutorado 

André Ferrer Pinto Martins 
05/08/2019 a 

04/08/2020 

Alessandro Augusto de 

Azevedo 
2020.1 e 2020.2 

Azemar dos Santos Soares Jr 2020.2 e 2021.1 

Célia Maria de Araújo 
10/02/2019 a 

10/02/2020 

Cibelle Amorim Martins 2020.2 e 2021.1 

Claudianny Amorim Noronha 2020.2 e 2021.1 

Crislane Barbosa de Azevedo 
01/09/2020 a 

01/03/2021 

Flávia Roldan Viana 2020.2 e 2021.1 

João Tadeu Weck 2020.1 e 2020.2 

Karyne Dias Coutinho 
30/07/2018 a 

29/01/2020 

Marcos Aurélio Felipe 
01/08/2018 a 

30/01/2020 
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Mércia de Oliveira Pontes 
01/08/2019 a 

30/06/2020 

Pablo Sebastian M. Fernandez 2020.2 e 2021.1 

Raimundo Nonato Junior 2020.2 e 2021.1 

Tatyana Mabel Nobre Barbosa 
01/08/2018 a 

01/02/2020 

Thiago Emmanuel Araújo 

Severo 
2020.2 e 2021.1 

Vândiner Ribeiro 2020.2 e 2021.1 

Vânia Aparecida Costa 2020.2 e 2021.1 

Saúde - Licença 

Maternidade 

Aliny Dayany P. Medeiros 

Pranto 

27/08/2019 a 

21/01/2020 

Crislane Barbosa de Azevedo 
07/11/2019 a 

04/05/2020 

Cedida à PROGRAD Elda Silva do Nascimento Melo 
Desde 01/04/2017. 

Prazo indeterminado. 

NEI/CAp 

Mestrado 

Aline Constância de F. e Souza 
08/03/2018 a 

08/03/2020 

Lucineide Cruz Araújo 01/02/19 a 31/01/2020 

Doutorado 

Kívia Pereira de Medeiros Faria 07/03/19 a 04/02/21 

Milene dos Santos Figueiredo A partir de 09/2020 

Licença Capacitação 
Rebeca Ramos Campos de 

Oliveira 
20/03 a 19/06/2020 

Pós Doutorado 

Sandro da Silva Cordeiro 17/02/20 a 16/02/21 

Uiliete Maria Silva de M. 

Pereira 
17/02/20 a 16/02/21 

Saúde - Licença 

Maternidade 

Adele Guimarães Ubarana 
09/03/2020 a 

04/09/2020 

Danielle Medeiros de Souza A partir de julho/ 2020 

Denise Bortoletto A partir de julho/ 2020 

Maria José Campos Ferreira 
19/08/2019 a 

14/02/2020 
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Saúde Maria Patrícia Costa de Oliveira 
06/07/2019 a 

05/05/2020 

Cedida para SEDIS Maria Carmem Diógenes Rêgo 
Desde 2006. 

Prazo indeterminado. 

Acompanhamento de 

Cônjuge 
Gildete Azevedo 

Desde 01/02/1995. 

Prazo indeterminado. 

Fonte: DFPE (2020); DPEC (2020); NEI (2020); Relatório Anual de Gestão 2019 - CE (2020). 

Em relação às aposentadorias dos docentes, em 2019 o CE somou 10 professores 

aposentados, sendo quatro do DFPE (Alda Maria Duarte Araújo Castro, Magna França, 

Marlucia Menezes de Paiva e Moisés Domingos Sobrinho), cinco do DPEC (Ana Santana de 

Souza, João Maria Valença de Andrade, Márcia Maria Gurgel Ribeiro, Midori Hijioka Camelo 

e Soraneide Soares Dantas) e uma do NEI/CAp (Maria Dulcilene de Lima). Existe, ainda, 

previsão de 19 docentes em condições legais para aposentadoria, dos quais dez são professores 

do DFPE, três do DPEC e seis do NEI/CAp, indicados no Quadro 4. 

Quadro 4 - Docentes em condições legais de aposentadoria 

 

Unidade Docente Data prevista 

DFPE 

Adir Luiz Ferreira 24/09/2018 

Antonio Cabral Neto 07/02/2020 

Denise Maria Carvalho Lopes 17/04/2017 

Giane Bezerra Vieira 16/09/2017 

Lucia de Araujo Ramos Martins 22/09/2008 

Luzia Guacira dos Santos Silva 29/11/2019 

Maria Goretti Cabral Barbalho 01/09/2009 

Maria Inês Sucupira Stamatto 26/08/2010 

Marta Maria de Araújo 03/02/2007 

Rosália de Fátima e Silva 07/10/2008 

DPEC 

Betânia Leite Ramalho 14/09/2013 

Isauro Beltran Nunez 11/10/2019 

Jefferson Fernandes Alves 09/05/2019 
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NEI/CAp 

Gildete Azevedo 22/01/2020 

Gilka Silva Pimentel 28/06/2016 

Gilvânia Maurício Dias de Pontes 13/02/2020 

Maria Núbia Pessoa 28/02/2020 

Rutilene Santos de Souza 05/04/2020 

Teresa Régia Araújo de Medeiros) 25/01/2019 

Fonte: DFPE (2020); DPEC (2020); NEI (2020); Relatório Anual de Gestão 2019 – CE (2020); 

SIGRH (2020). 

As solicitações para reposição de docentes do CE, referentes aos departamentos, DFPE 

e DPEC, e à unidade suplementar, NEI/CAp, têm sido fortemente intensificadas junto às 

instâncias competentes. Para isso, verifica-se um esforço sistemático dos Departamentos 

(DPEC e DFPE) e do NEI/CAp na atualização das informações de demanda junto à Comissão 

Permanente de Desenvolvimento Institucional (CPDI/UFRN) e à Comissão Permanente de 

Pessoal Docente, na perspectiva de recompor seus quadros. Nos departamentos, em 2019 foram 

disponibilizadas quatro vagas de docentes disponibilizadas para concurso em andamento, duas 

no DFPE e duas no DPEC. Porém as políticas econômica e educacional assumidas pelo 

Governo Federal e as correlatas medidas restritivas de renovação do quadro permanente dos 

servidores da universidade pública federal não garantem a reposição de todo docente que se 

aposentar. Isto pode dificultar, sobremaneira, a recomposição do quadro docente nos próximos 

anos, com consequências para a expansão de vagas, para a regularidade de atendimento da 

oferta de ensino e para o desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão. 

3.3.2 Corpo Técnico Administrativo 

No tocante ao quadro administrativo, a partir do efetivo funcionamento das novas 

instalações do CE, variados setores apresentam necessidade de novos servidores técnicos 

administrativos e terceirizados. Na tentativa de conquistar novos postos de servidores técnicos 

administrativos no CE, registra-se o acompanhamento sistemático por parte de representação 

na Comissão Própria de Pessoal Técnico-Administrativo em Educação (CPPTAE) a respeito 

dessa demanda, considerando os dispositivos legais de dimensionamento.  

Em 2019, o CE somou um total de 62 servidores técnico administrativos lotados em seu 

quadro funcional, estando 33 distribuídos junto à administração, às coordenações e aos 
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departamentos acadêmicos do CE (um cedido a órgão público) e 29 no NEI/CAp (dois em 

acompanhamento a cônjuge e um afastado sem remuneração). No entanto, no dimensionamento 

o CE continua apresentando necessidades de servidores, uma vez que muitos setores funcionam 

apenas com um profissional responsável e há alguns afastamentos legais em que não é possível 

prever o retorno do servidor. Ressalte-se que a Biblioteca Setorial Moacyr de Góes funciona, 

desde 2018, em condições provisórias devido à incompletude de sua equipe de trabalho. Nesse 

contexto, houve 52 bolsas de apoio técnico ativas em 2019, distribuídas entre os diversos 

setores do CE e NEI. Embora os bolsistas não substituam a mão de obra especializada dos 

servidores, tem contribuído provisoriamente para o andamento dos setores.  

Nas unidades do CE há servidores técnico-administrativos em cargos de nível 

fundamental, médio ou técnico e superior. Em consonância com o incentivo do CE para 

qualificação de seu quadro funcional, os servidores têm procurado investir em sua formação. 

Assim, temos que a maioria está qualificada acima da exigência do seu respectivo cargo, o que 

assegura bons resultados do trabalho dessa equipe. Na garantia da legislação vigente, os 

servidores são liberados para seus estudos. Em 2019, quatro servidores técnicos administrativos 

estiveram afastados para estudos em nível de pós-graduação, três em afastamento parcial para 

mestrado e um para doutorado, que foi concluído, e um servidor com afastamento total para 

doutorado.  

Além dos afastamentos para qualificação, em 2020 há previsão de servidoras afastadas 

em licença maternidade e outros tipos de afastamentos dos servidores técnico administrativos 

previstos, como indicados no Quadro 5. 

Quadro 5 - Previsão de afastamento de servidores técnico administrativos para 2020 

Unidade 
Tipo de 

afastamento 
Técnico Administrativo Período de afastamento 

Adm. do 

CE 

Parcial Mestrado 

Reinaldo Tamandaré do 

Nascimento Júnior 
02/2018 a 02/2020 

Wagner Nicásio 03/2020 a 08/2021 

Integral 

Doutorado 
Tiago Lincka de Sousa 22/04/2019 a 31/03/2023 

Danielson Diogo F. Dantas 
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Levantamento de 

Necessidades de 

Capacitação 

Rodolfo Buriti Pereira 

2020 (condicionada à 

aprovação em seleção de 

mestrado em 2020) 

Elisa Cristina Morais Pereira 
2020 (90 dias para 

Capacitação) 

Saúde - Licença 

Maternidade 

Angélica Ferreira da Fonseca 03/02 a 31/07/2020 

Dilma Marianna Silva 07/02 a 04/08/2020 

Cedida Lorena Neves Macedo 
Desde 02/09/2016. 

Prazo indeterminado. 

NEI/CAp 

Mestrado Ana Célia Targino dos Santos A partir de agosto/2020 

Saúde - Licença 

Maternidade 

Hanna Kelly Teixeira 17/04 a 13/10/2020 

Harumi M. Arruda A partir de outubro/2020 

Acompanhamento 

de Cônjuge 

Amanda Francisca Lucas 
A partir de 2020. Processo 

tramita no MEC 

Ranielle Costa Varela 
Desde 08/06/2018. 

Prazo indeterminado. 

Afastamento sem 

remuneração 
Raphaella Sitonio C. Aguiar 01/08/2018 a 01/08/2021 

Fonte: NEI (2020); Relatório Anual de Gestão 2019 – CE (2020); SIGRH (2020). 

 

Houve quatro aposentadorias entre os técnicos administrativos do CE (Maria das Graças 

Dantas Bezerra, Maria das Graças de Araújo, Erivan Bezerra da Silva e Zulamar de Sales 

Barbalho). Mas ainda há oito servidores em condições legais de aposentadoria. Da mesma 

forma que os docentes, não há garantia de reposição dos servidores técnicos administrativos 

aposentados, inclusive por alguns serem cargos extintos, o que pode levar a um desequilíbrio 

entre a demanda de atividades e o quadro de pessoal apto para atendê-las. A previsão de 

aposentadoria de técnicos administrativos está no Quadro 6. 

Quadro 6: Técnicos Administrativos em condições legais de aposentadoria 

 

Unidade Técnico Administrativo Data prevista 
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Adm CE Sérgio Francisco Baracho 15/06/2017 

PPGEd 
Milton José Câmara dos Santos 23/12/2012 

Letissandra Silva e Silva 12/12/2019 

PROFOCO Gerardo Felipe Silva de Sousa 22/04/2018 

NEI/CAp 

Angela Rosa Ferreira Nunes 25/12/2019 

Elaine Maria da Silva 27/07/2015 

Elione Carlos da Silva Costa 26/10/2018 

India Nery Alves 13/06/2019 

Rosangela de Andrade Silva Castanha 29/12/2019 

Fonte: Assessoria Técnico Científica (2020); NEI (2020); SIGRH (2020). 

No âmbito do quadro de terceirizados, o CE carece de aumento desses profissionais, 

estando hoje com número inferior ao padrão por metragem quadrada estabelecido na UFRN. O 

Centro conta com 26 terceirizados (12 no CE e 14 no NEI) em ocupações necessárias ao seu 

funcionamento, nos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Encarregado Operacional, Copeira, 

Jardineiro, Motorista e Segurança Patrimonial.  

 

3.4 Ações de Ensino 

Na formação inicial de graduação, o CE oferece dois cursos de Pedagogia, presencial 

e a distância, e contribui para a formação de diversas/os pedagogas/os que atuarão na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como na coordenação e gestão da 

educação básica. A oferta de vagas nesses dois cursos é preocupação constante da gestão do 

CE. Houve, em 2019, 106 concluintes, sendo 101 do curso de Pedagogia presencial e 5 do curso 

a distância.  

O curso de Pedagogia presencial oferece 100 vagas por semestre, por meio de oferta de 

vagas no Sistema de Seleção Unificada do MEC - SiSU, somadas a outras 10 vagas de 

reaproveitamento, distribuídas no turno vespertino e no noturno, com taxa de ocupação de 

100%. No final do semestre 2019.2 havia um total de 785 alunos ativos no curso, e foi registrada 

uma taxa de sucesso de 77%. A avaliação do curso é considerada bastante satisfatória, 
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constando no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE como conceito 

ENADE faixa 5. 

A evasão no curso presencial, por turma, gira em torno de 10%. Embora ainda seja um 

percentual estável, a permanência dos alunos é tema preocupante, visto que muitos dependem 

de auxílio financeiro e a redução de bolsas, ou seu valor há muito tempo inalterado, para muitos, 

impede a continuidade do curso. Como compensação, nota-se um aumento pela busca de 

oportunidades em estágio não obrigatório, o que atribui ainda mais importância ao 

acompanhamento dessa atividade.  

Um dos principais desafios do curso de Pedagogia presencial é a concomitância de 

andamento dos Currículos 01/2009, em processo de terminalidade, e o Currículo 02/2017, cuja 

implantação teve início em 2018.1. É preciso coordenar as ações de ambos os currículos, de 

forma que não haja prejuízo aos estudantes, principalmente aos mais próximos de conclusão do 

curso. Esse desafio exige dos departamentos um grande esforço de racionalização da oferta e 

de distribuição docente para atendimento a ambos os currículos e suas especificidades. 

Desponta, ainda, como outro desafio para o curso, o cuidado com a saúde mental dos alunos. 

Entretanto, esse é um aspecto que atinge toda a comunidade do CE, incluindo servidores 

docentes e técnicos administrativos.  

O curso de Pedagogia a distância é uma importante modalidade na interiorização da 

oferta do curso de Pedagogia, haja vista que a quantidade de alunos ativos em polos do interior 

é superior à quantidade de alunos dos polos da capital e Região Metropolitana. O curso está em 

andamento em sete polos: Lajes (27 alunos), Marcelino Vieira (31 alunos), Caicó (1 aluno), 

Natal (1 aluno), Nova Cruz (36 alunos), Currais Novos (31 alunos) e São Gonçalo do Amarante 

(1 aluno), totalizando 128 estudantes ativos.  

Para o curso a distância o grande desafio é a falta de regularidade na sua oferta. Há a 

preocupação na articulação entre instâncias internas e externas à UFRN a fim de viabilizar a 

continuidade da oferta, tendo em vista a redução de investimentos por parte do governo federal, 

o que impossibilitou a entrada de novas turmas, com consequente diminuição no quantitativo 

de discentes atendidos. Além disso, está na pauta de discussões do curso o empenho para 

obtenção de melhor avaliação no próximo ENADE, previsto para 2020. Na última edição da 

avaliação, em 2017, o curso obteve conceito 3.  

Os departamentos, DFPE e DPEC, na perspectiva de fortalecimento e melhoria dos 

processos de ensino e aprendizagem dos cursos de graduação do CE, desenvolveram, em 2019, 
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cinco projetos de monitoria, envolvendo 12 docentes, cinco monitores bolsistas e oito monitores 

voluntários. Esse número é inferior ao registrado em 2018, o que aponta para a possibilidade 

de maior engajamento docente nessa ação, com necessidade de incremento de apresentação de 

propostas para manutenção da qualidade do ensino oferecido. 

Além disso, grande parte dos docentes desses departamentos atua como Orientadores 

Acadêmicos das turmas dos cursos de Pedagogia presencial e a distância e como 

coordenadoras/es do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e do 

Programa Residência Pedagógica. Juntos, em 2019, esses programas atenderam 56 estudantes. 

Por meio dos componentes pedagógicos ofertados pelos departamentos, o CE está inserido nas 

estruturas curriculares de outras 25 licenciaturas, presenciais e a distância, de outros quatro 

Centros Acadêmicos (CCHLA, CB, CCET e CCS) e de uma Unidade Acadêmica Especializada 

(Escola de Música), atuando na formação de professores para os anos finais do ensino 

fundamental e o ensino médio. Os departamentos alcançam, ainda, estruturas curriculares de 

bacharelados, como Nutrição e Fonoaudiologia, com a oferta do componente Libras. Destaca-

se, no Quadro 7, a quantidade de turmas, a capacidade de atendimento e alunos matriculados 

por modalidade de ensino em 2019. 

Quadro 7 - Atividades acadêmicas de ensino ofertadas em 2019 

Unidade Modalidade Período Turmas Capacidade de 

atendimento 

Alunos 

matriculados 

DFPE Presencial 2019.1 108 4.755 3.688 

2019.2 102 4.729 3.760 

A distância 2019.1 16 998 641 

2019.2 9 537 382 

Total 235 11.019 8.471 

DPEC Presencial 2019.1 112 5.765 3.003 

2019.2 112 5.852 2.942 

A distância 2019.1 21 678 328 

2019.2 23 1.090 717 

Total 268 13.385 6.990 
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Fonte: Relatório Anual de Gestão 2019 – CE (2020). 

Contribuindo com o fortalecimento e a qualificação dos processos de ensino e 

aprendizagem, o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) oferece 

espaços propícios ao desenvolvimento de experiências nas diversas áreas de formação de 

professores (ensino de matemática, ensino de ciências naturais, ensino de ciências humanas, 

ensino de línguas, ensino de artes, políticas da educação, inclusão e tecnologias da informação 

e da comunicação), a partir da articulação entre teoria, prática, não só no eixo ensino, mas 

também na pesquisa e na extensão. 

Vale ressaltar que os laboratórios também dão suporte a ações desenvolvidas no âmbito 

de projetos de ensino vinculados aos diversos cursos de licenciatura da UFRN, a exemplo da 

monitoria, do PIBID e da Residência Pedagógica. Muitos docentes já adotam o uso dos 

laboratórios como espaço de parte de suas aulas. Para 2020, há a meta de consolidar o papel 

articulador dos laboratórios e expandir seu alcance no que tange à formação inicial e continuada 

de professoras/es. 

No âmbito da pós-graduação, o CE conta com o Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGEd), que há mais de 40 anos forma mestres e doutores, e vem se consolidando 

como um espaço reconhecido de qualificação profissional na área da Educação, na produção e 

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

no triênio 2013/2016 com o conceito 5.  

No ano de 2019, o PPGEd contou com 426 alunos ativos (82 em mestrado, 119 em doutorado 

e 225 discentes especiais). Formaram-se 140 turmas (75 no semestre 2019.1 e 65 no semestre 

2019.2) para a oferta de 43 componentes curriculares no semestre 2019.1 e de 23 componentes 

curriculares em 2019.2.  

As perspectivas são de crescimento dos cursos de Pós-Graduação no CE. Em 2019 foi aprovado 

um novo curso, Programa de Pós-Graduação em Mestrado Profissional em Educação Especial, 

com previsão de início em 2020. A previsão é de início das aulas em 2020, com a formação de 

uma turma de 15 vagas. Já foi realizado o processo seletivo dos alunos, que aguardam para 

efetivar suas matrículas assim que o início das atividades acadêmicas for autorizado pelo MEC.  

O Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp), como Colégio de Aplicação, tem 

como finalidade desenvolver, indissociavelmente, atividades de ensino, pesquisa e extensão no 

âmbito das inovações pedagógicas para as infâncias, bem como da formação docente inicial e 
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continuada. Dessa forma, o NEI/CAp mantém seu compromisso com a qualificação do ensino 

e da formação docente, o fortalecimento dos cursos das licenciaturas, a melhoria da qualidade 

social da educação básica, em especial na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, estabelecendo importantes relações com os sistemas públicos de ensino. 

Nesse sentido, o NEI/CAp é um importante campo de estágio. Com a parceria de professores 

dos cursos de Pedagogia, Artes Visuais, Educação Física, Música, Dança, Teatro, 

Biblioteconomia, Letras-Libras e Nutrição, o NEI/CAp recebeu, em 2019, 88 estudantes desses 

cursos para a realização de seus estágios supervisionados de formação. 

Com foco na educação básica, efetivou um total de 359 matrículas no ano de 2019, 174 na 

Educação Infantil e 185 no Ensino Fundamental. Merece destaque, ainda, o atendimento a 

crianças com deficiência, totalizando 13 crianças na Educação Infantil e 14 no Ensino 

Fundamental. 

Atento às necessidades educacionais específicas dos alunos do NEI/CAp, das 

graduações e da pós-graduação e, inserido no contexto da Política de Inclusão e Acessibilidade 

da UFRN em parceria com a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade - SIA/UFRN, o Grupo de 

Trabalho para Acessibilidade (GTA) do CE tem levantado diversas demandas e propostas de 

ações para promover melhores condições de aprendizagem aos alunos em acompanhamento. 

No universo discente do CE são 45 estudantes notificados com necessidades educacionais 

específicas: 16 no curso de Pedagogia presencial, cinco no curso de Pós-Graduação em 

Educação e 27 no NEI/CAp. O GTA também acompanha 14 servidores com deficiência (oito 

docentes e seis técnicos administrativos). 

O GTA/CE tem grande importância no cenário da UFRN, visto que conta com profissionais 

pesquisadores de Inclusão e Educação Especial como membros, o que contribui para o 

aprofundamento das discussões a respeito dos temas.  

Ressaltamos que o GTA/CE inclui em suas discussões os casos de sofrimento mental dos 

alunos, como crises de ansiedade e depressão, muitos não acompanhados pela SIA, mas que 

demandam apoio da gestão.  

3.5 Ações de Pesquisa 

O CE participa ativamente de pesquisas na área da educação. Em 2019, por meio dos 

seus departamentos, foram contabilizados 20 grupos de pesquisa, integrando pesquisadores 
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empenhados no fortalecimento de políticas de formação na graduação e na pós-graduação, bem 

como nas reflexões acerca de problemáticas e temáticas relacionadas à área. Há ainda convênios 

de pesquisa firmados com outras instituições, sendo três do DPEC e 9 do DFPE, abrangendo: 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal da Grande Dourados 

(UFGD),  Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), Universidade de São Paulo (USP), 

Universidade Federal  do Amazonas (UFAM), Universidade Federal de Goiás (UFG), 

Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Associação 

Francofone de Pesquisa em Educação (AFIRSE), Associação Brasileira de Pesquisadores de 

Educação Especial, Associação Nacional de Pesquisa em  Educação (ANPED), Universidade 

de Coimbra,  Universidade Aberta de Portugal, Florida State University e Governo do Estado 

do Rio Grande do Norte. Além desses convênios já firmados, está em andamento um convênio 

com a Universidade de Évora. É recorrente o estabelecimento de parcerias também com 

algumas Prefeituras Municipais. 

Com financiamento da PROPESQ/UFRN, do CNPQ e/ou CAPES, os grupos de 

pesquisa desenvolveram projetos envolvendo docentes de ambos os departamentos, bem como 

alunos de graduação, pós-graduação e bolsistas de Iniciação Científica. O Quadro 7 mostra o 

quantitativo dessas pesquisas. 

Quadro 8 - Ações de pesquisa realizadas em 2019 

Unidade 
Bases de 

pesquisa 

Professores envolvidos em 

pesquisa 

Projetos com participação de 

docentes 

DFPE 12 17 52 

DPEC 8 22 56 

Total 

CE 
20 39 108 

Fonte: Relatório de Anual de Gestão 2019 (2020). 

 

Além dos departamentos, o NEI/CAp desenvolveu quatro projetos de pesquisa com 

participação de 37 docentes, e ainda contou com a participação de cinco técnicos 

administrativos e cinco bolsistas envolvidos nos projetos de pesquisa. 

Já o LIFE participou, com seus laboratórios, de três projetos de pesquisas, dois pelo LTE e um 

pelo LEA (Ciências Naturais). Para isso, ofereceu suporte tanto em termos de infraestrutura 
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física e de materiais quanto da articulação com as diversas instâncias e cursos do CE. É esperada 

a expansão dessa participação nos próximos anos. 

As pesquisas realizadas pelo PPGEd destacam-se pela 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. 

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

01- Educação, Política e Práxis Educativa; 

02- Educação, Representações e Formação 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. 

O quadro de professores pesquisadores conta com 59 docentes, dos quais 57 são 

permanentes e dois colaboradores. Entre os professores permanentes, registra-se a colaboração 

de 08 docentes aposentados com contrato de professores voluntários (Magna França, Maria 

Aparecida Queiroz, Maria Arisnete Câmara de Morais, Maria da Conceição Ferrer Sgadari 

Passeggi, Maria da Conceição Xavier de Almeida, Maria Estela Costa Holanda Campelo e 

Marly Amarilha). A maior parte desses profissionais é do próprio CE (37 docentes, além dos 

voluntários), mas há docentes de outras instituições e departamentos: Instituto Federal de 

Educação e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Universidade Federal do Pará (UFPA), 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), Departamento de Educação Física 

(UFRN), Departamento de Artes (UFRN), Departamento de Comunicação (UFRN), 

Departamento de Fisioterapia (UFRN), Departamento de Filosofia (UFRN) e Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). 

Com a orientação desses professores, são produzidas diversas pesquisas dos estudantes 

de mestrado e de doutorado, disponibilizadas nas plataformas da UFRN para acesso à 
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comunidade científica. O Quadro 8 refere-se às defesas de dissertações e teses do PPGEd em 

2019. 

Quadro 9 - Defesas de teses e dissertações do PPGEd em 2019 

 

Curso Quantidade de banca de defesas 

Mestrado 37 

Doutorado 33 

Total 70 

Fonte: Relatório Anual de Gestão 2019 - CE (2020). 

A criação do Mestrado Profissional em Educação Especial, prevista para ocorrer em 

2020, contribuirá com a ampliação das oportunidades de pesquisas no nível de mestrado nas 

respectivas temáticas. Também foi apresentada uma proposta de um Mestrado Profissional em 

Educação da Infância, a qual aguarda parecer final da CAPES.  

O Mestrado Profissional em Educação Especial, aprovado em dezembro de 2019, tem previsão 

de início para o segundo semestre de 2020. Esse Programa já conta com dez professores 

permanentes e cinco colaboradores cadastrados em duas linhas de pesquisa: 1. Educação, 

Tecnologia Assistiva, Acessibilidade e Cultura; e 2. Processos de Ensino e Aprendizagem na 

Perspectiva da Educação Especial.  

Contudo, esses programas adicionais implicarão em diversos ajustes para acomodação de suas 

necessidades no âmbito do CE, uma vez que não há previsão de contratação de servidores 

docentes e técnico-administrativos para atendimento das demandas de trabalho provenientes 

destes programas. 

A revista Educação em Questão é um periódico do CE e do PPGEd, com publicação online. 

Seu fluxo de submissão é contínuo para prover quatro edições anuais com artigos originais e 

inéditos de Educação, resultantes de pesquisa científica, resenhas de livros e documentos 

históricos. Em 2019 houve a submissão de 220 artigos, com aprovação de 52 deles. O acesso 

às publicações é aberto, tendo sido o periódico da UFRN mais acessado em 2019. Sua 

classificação é Qualis A2 na área de Educação. 
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Cabe destacar que os cursos de graduação vêm estimulando a pesquisa em diversos 

componentes curriculares, e não somente no momento da produção do seu Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC). Entende-se a necessidade de promover o olhar investigativo do 

aluno para que ele possa construir sua pesquisa no decorrer do curso e não somente nos últimos 

períodos. Além disso, alguns alunos participam do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica - PIBIC, sendo inseridos diretamente nas ações de projetos de pesquisa 

das/os docentes. 

3.6 Ações de Extensão 

Em 2019, o CE realizou 136 ações de extensão, o que representa um aumento de mais 

de 30% em relação ao ano anterior. Houve predominância de eventos, mas foram 

desenvolvidos, também, cursos, projetos e programas como atividades de extensão, com um 

quantitativo total de público atingido de 15.876. O gráfico abaixo detalha os quantitativos dos 

tipos das ações. 

Gráfico 1 – Distribuição, por tipo, das ações de extensão do CE em 2019 

 

 Fonte: Dados do Observatório do CE (2020). 
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Assim, podemos constatar uma prevalência das ações do tipo “evento” e baixas 

proposições do tipo “produto” e “programa”, o que pode ser explicado pelo fato de eventos 

serem mais pontuais e, portanto, apresentarem uma demanda de trabalho mais circunscrita, e 

uma provável percepção docente sobre os desafios envolvidos na organização de ações do tipo 

“produto” e “programa”. Assim, uma frente de trabalho é a divulgação da relevância dos 

programas e produtos, ressaltando, também, o papel do PROFOCO como instância capaz de 

auxiliar na construção de ações neste sentido. 

No gráfico abaixo podemos observar o número de público atingido por tipo de ações. 

Gráfico 2 - Público atingido por ação de extensão do CE em 2019 

 

Fonte: Dados do Observatório do CE (2020). 

Dessa forma, podemos concluir que as ações do tipo projeto, embora em quantitativo 

menor quando comparadas às ações do tipo evento, tem um alcance de público muito alto, o 

que reitera a importância do investimento em ações desse tipo. 

No gráfico abaixo podemos ver a distribuição mensal das ações ao longo dos meses do 

ano de 2019. 
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Gráfico 3 - Distribuição mensal das ações de extensão do CE em 2019 

 

Fonte: Dados do Observatório do CE (2020). 

 

A partir desse gráfico, notamos uma tendência ao aumento exponencial das ações de 

extensão nos meses de outubro, novembro e dezembro. Esta concentração nos últimos meses 

do ano, nos quais todas as atividades se intensificam, pode justificar a baixa adesão a algumas 

ações bem como gerar problemas com acomodação nos espaços do Centro. 

Uma possibilidade para introduzir mudanças nesse cenário seria a veiculação de informes aos 

docentes e técnicos solicitando que distribuam melhor as ações durante o ano e incentivando 

ações mais permanentes, como programas e projetos, por exemplo, além do apoio ao projeto 

“Laboratório Aberto” (construído pelo LIFE em parceria com o PROFOCO e a COORDLICE). 

No CE, as iniciativas no campo da extensão priorizam a necessidade de estabelecer 

articulação entre as formações inicial e continuada a partir da contínua interlocução com os 

sistemas públicos de ensino. O Programa de Formação Continuada do Centro de Educação 

(PROFOCO/CE) cumpre um importante papel nesse cenário. 

Em 2019, o PROFOCO concluiu dois cursos de aperfeiçoamento iniciados em 2018, na 

modalidade aperfeiçoamento presencial. À época, houve a oferta de 508 vagas nos cursos, e 

destas, 386 alunos concluíram com aprovação. 

Cabe destacar que o PROFOCO tem sido atingido pela escassez de editais para financiar 

cursos de especialização, aperfeiçoamento e atualização, o que reduz a oferta de cursos de 

formação continuada. Nesse cenário, o CE tem buscado parcerias com as redes públicas 



 41 

municipais e estadual, participando de eventos em diversas cidades do estado, visando manter 

a capacitação dos profissionais de ensino. 

Em articulação com a comunidade, com a UFRN e, principalmente, com as redes públicas de 

educação, o NEI/CAp desenvolveu 32 ações de extensão em 2019, entre cursos de 

aperfeiçoamento, eventos e projetos, abrangendo um total de 4.160 participantes e atuação de 

oito bolsistas. 

No campo da extensão, nota-se que a relação das unidades do CE com as redes públicas 

é bastante satisfatória. Soma-se número superior a 2000 participações em atividades de 

extensão no CE, destacando-se a promoção de ações pelos servidores docentes e técnicos 

administrativos dos departamentos DFPE e DPEC, do LIFE, do PROFOCO, da COORDLICE 

e da Assessoria Acadêmica. 

No ano de 2019, houve ações de extensão em nove municípios além de Natal, são eles: 

Nízia Floresta, Macau, São Miguel do Gostoso, Pureza, Ceará Mirim, São Gonçalo do 

Amarante, Parnamirim, Macaíba e Caicó, atingindo, nessas cidades, um público de 1014 

participantes.  

Gráfico 4 - Distribuição, por município do RN, das ações de extensão realizadas pelo CE em 

2019 
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Fonte: Dados do Observatório do CE. 

O mapa acima mostra uma concentração das ações de extensão no município de Natal. 

Apesar do aumento do número de municípios que tiveram ações de extensão do Centro de 

Educação, ainda há uma grande concentração em Natal, de forma geral, e nas dependências da 

UFRN (sobretudo do CE), de forma específica. Acredita-se que, em parte, isso se deve às 

dificuldades de locomoção e suporte técnico e de infraestrutura em outros espaços. É necessário 

buscar estabelecer parcerias com outros campi da UFRN e com outras IES para atingir outros 

municípios, com vistas à interiorização das ações e também a utilização da estrutura da SEDIS 

para a realização de cursos e eventos à distância. 
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4 OBJETIVOS  

 

⚫ Envidar esforços para a constituição de uma universidade pública, gratuita, democrática, 

participativa, plural e inclusiva, que assegure o direito à educação e à formação profissional 

de qualidade na área da Educação 

 

⚫ Oferecer educação superior e educação básica, concentrando esforços na formação inicial 

e continuada de professoras/es, articulando os processos de ensino, pesquisa e extensão em 

Educação, orientados pelos valores da ética, do respeito à diferença, da democracia e da 

liberdade de expressão. 

 

⚫ Avançar em direção à democratização do processo de produção e divulgação do 

conhecimento científico, bem como da permanência qualificada das/os estudantes nos 

diversos espaços acadêmicos. 

 

⚫ Fortalecer a gestão democrática, participativa, transparente e inclusiva, assegurando a 

participação colegiada de todos os segmentos da comunidade acadêmica nas instâncias 

deliberativas do Centro de Educação bem como fomentando espaços de diálogo com 

demais instâncias representativas de servidores docentes, técnico-administrativos e 

discentes.  

 

⚫ Desenvolver boas práticas de gestão estratégica no tocante às questões de governança, 

financiamento, infraestrutura, segurança patrimonial e da informação, gestão de pessoas e 

gerenciamento de processos e riscos.   

 

⚫ Consolidar as políticas de formação de pessoal e de qualificação da gestão de pessoas, 

através do incentivo à participação em cursos, eventos e projetos, em conformidade com 

as necessidades de capacitação e com o planejamento das unidades  

 

⚫ Ampliar e aperfeiçoar a comunicação e o diálogo com a sociedade, socializando o trabalho 

realizado e aprendendo com a comunidade, estimulando o intercâmbio de práticas e saberes 

e o trabalho colaborativo com instituições, grupos e movimentos da sociedade civil. 

 

⚫ Desenvolver ações acadêmico-administrativas orientadas pelo direito ao acesso e à 

inclusão social, pedagógica e laboral, bem como pela promoção da saúde, bem-estar e 

qualidade de vida de toda a comunidade do Centro de Educação. 
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⚫ Fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão no campo da formação política, estética, 

artística e cultural de servidoras/es e de estudantes de graduação e pós-graduação do Centro 

de Educação.  
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5 DIRETRIZES, LINHAS DE AÇÃO E METAS PARA O QUADRIÊNIO 2020-2023 

COM CRONOGRAMA 

 

5.1 Diretriz 1 – Aprimoramento e articulação aos processos de ensino, pesquisa e 

extensão em educação nos âmbitos da Formação Inicial e Continuada 

 

Quadro 10 - Linha de Ação 1.1- Fortalecimento dos cursos de graduação em Pedagogia – 

Presencial e EaD, bem como dos demais cursos de licenciatura atendidos pelo CE 

 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1 Apoiar a 

implementação da 

reestruturação 

curricular dos cursos de 

Pedagogia – Presencial 

e EaD 

▪ Acompanhamento do 

trabalho desenvolvido 

pelo Núcleo Docente 

Estruturante, pelo 

Colegiado e pelas 

Coordenações dos cursos 

de Pedagogia – Presencial 

e EaD. 

Assessoria 

Acadêmica, DPEC, 

DFPE, 

Coordenações e 

Colegiados de 

Cursos e NDE. 

2019-2023 

2 Consolidar a 

institucionalização do 

curso de Pedagogia 

EaD. 

▪ Articulação com os 

sistemas públicos de 

ensino para 

desenvolvimento de 

estudos de viabilidade 

para oferta de novas 

turmas de Pedagogia EaD. 

▪ Articulação entre 

instâncias internas da 

UFRN a fim de viabilizar 

a proposição e a correlata 

autonomia didático-

pedagógica dos cursos de 

licenciatura na 

modalidade EaD.  

 

DPEC, DFPE, 

SEDIS, COMFOR e 

outros 

Departamentos da 

UFRN. 

2019-2023 

3 Apoiar a realização 

dos Fóruns de 

Licenciatura. 

▪ Promoção de interfaces 

com a Pró-Reitoria de 

Graduação, COMFOR, 

SEDIS e outras instâncias 

PROGRAD, 

Coordlice, 

COMFOR, SEDIS e 

coordenações de 

2019-2023 
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diretamente envolvidas 

com a formação docente 

no âmbito da UFRN. 

cursos de 

licenciatura da 

UFRN. 

4 Apoiar as instâncias 

de acompanhamento 

dos estágios de 

formação docente nos 

cursos de licenciatura. 

▪ Criação e consolidação 

da Coordenação de 

Estágio do CE 

▪ Apoio e fortalecimento 

das ações do GT de 

Estágio do CE na 

interlocução interna com 

os cursos de licenciatura e 

externa com sistemas 

públicos de ensino. 

 

Direção de Centro, 

Coordenações dos 

cursos, DFPE, 

DPEC, GT de 

Estágio 

2019-2023 

5 Consolidar as 

representações do CE 

nos Colegiados dos 

diversos cursos de 

licenciatura. 

▪ Ampliação do diálogo 

com as coordenações de 

cursos de licenciatura 

mediante participação dos 

representantes do CE nos 

Colegiados dos cursos de 

licenciatura 

DPEC, DFPE, 

Colegiados de 

Cursos, 

coordenações de 

cursos de 

licenciatura da 

UFRN e outros 

Departamentos da 

UFRN 

2019-2023 

Ações Governamentais 

▪ Implantação das metas 16, 17 e 18 do PEE/RN e PNE 2014-

2024.  

▪ Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos 

Profissionais do Magistério para a Educação Básica. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 11 - Linha de Ação 1.2- Consolidação e ampliação da Pós-Graduação em Educação 

no âmbito do CE  

Objetivos Ações Setores 

Participantes 

Cronograma 

1. Implementar dois 

mestrados profissionais 

em educação. 

▪ Instauração e 

acompanhamento da 

Coordenação do curso de 

Mestrado Profissional em 

Educação Especial. 

▪ Instauração e 

acompanhamento de 

DFPE, DPEC, 

PPGEd, PPG e 

CAPES 

2020-2023 
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comissão referente à 

proposta do curso de 

Mestrado Profissional em 

Educação da Infância. 

2. Consolidar o PPGEd, 

incrementando as 

articulações entre 

ensino, pesquisa e 

extensão. 

▪ Apoio institucional 

permanente, no âmbito 

acadêmico e 

administrativo, à formação 

de grupos de pesquisa; 

ações interinstitucionais; 

publicações; e acordos de 

internacionalização. 

 

PPG, PPGEd 2019-2023 

Ações Governamentais 
▪ Implantação das metas correspondentes dos Planos 

Municipais, Estadual e Nacional de Educação. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Quadro 12 - Linha de Ação 1.3- Fortalecimento dos programas de formação inicial e 

continuada de docentes em articulação às demandas das redes públicas de educação 

 

Objetivos Ações Setores 

Participantes 

Cronograma 

1. Colaborar com a 

formação continuada de 

professoras/es e com a 

melhoria da qualidade 

da educação básica no 

RN 

▪ Estabelecimento de 

parcerias com as redes 

públicas estadual e 

municipal de educação 

visando colaborar com a 

formação continuada de 

seus profissionais 

DFPE, DPEC, 

PROFOCO, 

Conselho de 

representantes das 

licenciaturas, NEI, 

PPGEd e Redes 

Públicas de 

Educação Básica 

2020-2023 

2. Sistematizar um 

documento orientador 

da política de formação 

inicial e continuada do 

Centro de Educação. 

▪ Instalação e 

acompanhamento da 

Comissão para elaboração 

do documento orientador 

da política de formação do 

CE. 

▪ Realização de encontros 

de trabalho intra-

DFPE, DPEC, 

PROFOCO, 

Conselho de 

representantes das 

licenciaturas, NEI e 

PPGEd 

2020-2021 
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institucionais sobre as 

políticas que priorizem a 

formação de profissionais 

de magistério e a 

articulação com a 

educação básica. 

3. Planejar a oferta de 

cursos de formação 

inicial e continuada. 

▪ Realização de reuniões 

de planejamento com as 

Pró-Reitorias Acadêmicas 

para discutir e dimensionar 

a capacidade da oferta, 

otimizando a proposição 

de turmas e cursos.  

▪ Inserção da realização 

dos encontros no plano de 

ação do COMFOR. 

Articulação com os 

sistemas públicos de 

ensino para delineamento 

de demandas formativas 

DFPE, DPEC, 

PROFOCO, 

Conselho de 

representantes das 

licenciaturas, NEI e 

PPGEd. 

2020-2023 

4. Sistematizar um 

plano anual articulado 

de ações curriculares e 

de programas de 

Formação Inicial 

(Estágios, PIBID, 

Residência Pedagógica, 

entre outros), 

considerando o diálogo 

permanente com os 

sistemas públicos de 

ensino. 

▪ Criação de um grupo de 

trabalho envolvendo 

PROGRAD, Coordlice, 

representantes do PIBID e 

Residência Pedagógica. 

Coordlice, 

PROFOCO, 

COMFOR, 

PROGRAD 

2020-2023 

Ações Governamentais 

▪ Política Nacional de Formação de Professores.  

▪ Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos 

Profissionais do Magistério para a Educação Básica.  

▪ Planos Municipais e Estadual de Educação 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 13 - Linha de Ação 1.4- Consolidação do papel do NEI/CAp como centro de 

referência nos estudos e pesquisas sobre a infância e como escola de aplicação da UFRN 
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Objetivos Ações Setores 

Participantes 

Cronograma 

1. Atualizar o Projeto 

Pedagógico e Curricular 

do NEI/CAp 

▪ Realização de estudo e 

pesquisa voltado para o 

currículo na educação da 

infância. 

▪ Constituição de uma 

Comissão para analisar as 

possibilidades de 

estabelecer diálogo entre 

Projeto Pedagógico e 

Curricular do NEI/CAp e 

a BNCC. 

DFPE, DPEC e 

NEI/CAp. 
2019-2021 

2. Ampliar a atuação do 

NEI/CAp como campo 

de estágio. 

▪ Constituição de uma 

Comissão para elaboração 

da proposta do Plano de 

Trabalho articulado para a 

Escola de Aplicação, 

contemplando estágios, 

cursos e eventos de 

formação. 

▪ Apoiar e acompanhar a 

implantação do Plano de 

Trabalho articulado do 

NEI. 

DFPE, DPEC, 

NEI/CAp, 

Coordenação 

Pedagógica das 

Licenciaturas, 

PROGRAD e 

EBTT. 

2020-2021 

3. Expandir as ações de 

pesquisa e de extensão 

do NEI/CAp junto às 

redes públicas de ensino 

de Educação Básica 

▪ Proposição de um 

programa de extensão 

com ações das/os 

profissionais do NEI/CAp. 

▪ Incentivo à realização 

de projetos de pesquisa 

pelas/os professoras/es do 

NEI/CAp. 

NEI/CAp, 

PROFOCO, 

COMFOR, PROEX 

2020-2023 

Ações Governamentais 

▪ Base Nacional Curricular Comum PDI/UFRN - Programa 

Institucional de Formação Continuada de Professores das 

Redes de Ensino Básico. 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Quadro 14 - 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 

 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Consolidar o papel 

articulador do LIFE e 

expandir seu alcance na 

formação inicial e 

continuada de 

professoras/es 

▪ Elaboração do Plano de 

Ação do LIFE. 

▪ Reuniões com os docentes 

integrantes dos 

Laboratórios que formam o 

LIFE para definição: da 

coordenação de cada 

laboratório; e do grupo que 

elaborará o Plano de Ação. 

LIFE, PROFOCO, 

Coordenações de 

Laboratórios 

2020-2021 

2. Elaborar o 

Regimento de cada 

laboratório que compõe 

o LIFE. 

▪ Reunião com os docentes 

integrantes de cada 

Laboratório que forma o 

LIFE para produção do seu 

regimento 

LIFE, 

Professoras/es dos 

DFPE e DPEC, 

Coordenações de 

Laboratórios. 

2020-2021 

3. Ampliar a utilização 

dos Laboratórios do 

LIFE por docentes, 

licenciandas/os e pós-

graduandas/os 

▪ Elaboração de 

planejamento de atividades 

dos Laboratórios 

▪ Inclusão nos 

planejamentos dos 

componentes curriculares 

de atividades a serem 

realizadas nos Laboratórios 

Coordenações dos 

Laboratórios, 

Professoras/es dos 

DFPE e DPEC 

2020-2023 

Ações Governamentais 
▪ Política de Constituição de LIFE proposta pela 

CAPES/MEC. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 15 - Linha de Ação 1.6- Apoio à formulação de políticas institucionais para 

valorização da educação pública e da formação de profissionais do magistério, tendo em vista 

a Política de Formação Docente da instituição e o Plano de Desenvolvimento Institucional – 

2019-2028 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Apoiar a formulação e 

concretização da política 

▪ Constituição de grupo de 

trabalho para propor ações 

DFPE, DPEC, 

PPGEd, NEI, 
2020-2021 
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de formação docente da 

UFRN 

específicas do CE de 

concretização da política 

institucional de formação 

docente. 

Coordenações de 

Cursos, PROFOCO. 

Ações Governamentais 
▪ PDI/UFRN Política Institucional de Formação Docente – 

UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 16 - Linha de Ação 1.7- Ampliação e aperfeiçoamento da parceria e colaboração com 

os sistemas públicos de ensino, considerando o compromisso da Universidade com a melhoria 

da educação básica e o reconhecimento das escolas como co-formadoras das/os estudantes de 

licenciaturas 

Objetivos 
Ações Setores 

Participantes 

Cronograma 

1. Propor ações 

permanentes voltadas à 

formação inicial e 

continuada. 

▪ Realização de reuniões 

com as instâncias do CE 

diretamente envolvidas na 

formação inicial e 

continuada. 

▪ Constituição de grupo de 

trabalho com representantes 

de diversas instâncias do CE 

e dos sistemas públicos de 

ensino 

DFPE, DPEC, 

PPGEd, NEI, 

Coordenações de 

Cursos. 

2020-2023 

2. Ampliar a 

articulação com os 

sistemas públicos de 

ensino, no que se refere 

aos Estágios, PIBID e 

Residência Pedagógica 

▪ Reuniões com a 

PROGRAD e a PROEX 

para planejamento das ações 

articuladas.  

▪ Organização de um plano 

de monitoramento junto aos 

setores de estágio dos 

Cursos de Pedagogia 

▪ Planejamento de encontros 

e ações que promovam o 

diálogo entre o CE e as 

escolas públicas de 

Educação Básica. 

▪ Mapeamento das escolas 

que fazem parte dos 

programas e funcionam 

como campo de estágio, 

PROGRAD, 

PROEX, 

PROFOCO, 

Coordlice, 

Coordenações de 

Cursos e NEI. 

2020-2023 
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com vistas à integração dos 

projetos e ações. 

3. Apoiar as ações 

desenvolvidas pelo 

PROFOCO, Coordlice 

e GT de Estágio. 

▪ Planejamento de ações 

conjuntas entre as três 

instâncias 

PROFOCO, 

Coordlice, GT de 

Estágio 

2020-2023 

4- Expandir o alcance 

das ações de extensão, 

com vistas à 

interiorização e 

atendimento a 

populações de 

microrregiões mais 

desassistidas. 

▪ Reuniões com direção de 

outros campi da UFRN e da 

SEDIS e com outras IES 

para estabelecer parcerias 

▪ Utilização da estrutura da 

SEDIS para a realização de 

cursos e eventos à distância. 

▪ Articulações com os 

sistemas públicos de 

ensino para levantamento 

de demandas e realização 

de ações em escolas do 

interior do estado.  

Direção do 

Centro, 

PROGRAD, 

SEDIS, 

PROFOCO, 

UNDIME, 

SEEC/RN. 

2020-2023 

Ações Governamentais 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos 

Profissionais do Magistério para a Educação Básica, 

PDI/UFRN, PNE, PEE e Planos Municipais de Educação. 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 17 - Linha de Ação 1.8- Desenvolvimento de iniciativas colaborativas no campo da 

formação política, estética, artística e cultural das/os servidoras/es e de estudantes de 

graduação e pós-graduação atendidas/os pelo CE 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Manter ações 

permanentes no campo 

da formação política, 

estética, artística e 

cultural das/os 

estudantes de 

graduação e pós-

graduação 

▪ Reuniões ampliadas da 

Câmara de Ações 

Acadêmicas para elaboração 

de plano de 

desenvolvimento da política 

cultural do CE. 

▪ Realização de quatro 

Sextas Culturais por ano, no 

Centro de Educação. 

▪ Organização de quatro 

PROEX, DFPE, 

DPEC, 

Coordenações de 

Cursos e 

Programas, 

PROFOCO, CA 

de Pedagogia. 

2019-2023 
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edições do Café 

Pedagógico, por ano. 

2. Consolidar o CE 

como referência de 

produção científica no 

campo da Educação 

▪ Organização de duas 

edições do Encontro 

Nacional de Pesquisa e 

Prática em Educação, no 

quadriênio. 

▪ Apoiar a realização de 

eventos estaduais, regionais, 

nacionais e internacionais 

envolvendo a comunidade 

acadêmica do CE. 

DFPE, DPEC, 

Coordenações de 

Cursos e 

Programas, 

Coordlice, 

Assessoria 

Acadêmica, 

PROFOCO, CA 

de Pedagogia. 

2019-2023 

3. Desenvolver o Projeto 

de Memória e 

Documentação do 

acervo do CE 

▪ Constituição de comissão 

para desenvolvimento do 

Projeto 

LIFE, 

Professoras/es dos 

DFPE e DPEC 

2020-2021 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Quadro 18 - Linha de Ação 1.9- Apoio a projetos institucionais voltados à promoção da saúde 

e bem-estar das/os estudantes da UFRN mediante proposição de ações voltadas às/aos 

estudantes de graduação e pós-graduação atendidas/os pelo CE 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1.Desenvolver ações 

permanentes voltadas à 

promoção da saúde e 

bem-estar das/os 

estudantes da 

graduação e pós-

graduação 

▪ Constituição de uma 

agenda anual de ações 

alusivas a datas 

significativas para 

estudantes de graduação e 

pós-graduação.  

▪ Reuniões envolvendo as 

coordenações dos cursos de 

Pedagogia e da pós-

graduação, o CA de 

Pedagogia e as/os 

representantes discentes da 

pós-graduação para 

planejamento de ações e 

projetos. 

▪ Planejamento e 

implantação de programa 

CONSEC, 

Coordenações de 

Curso, CA 

Pedagogia, 

PPGEd, 

Representantes 

discentes do 

PPGEd. 

2020-2023 
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reunindo ações diversas de 

promoção do bem-estar 

das/os estudantes 

2. Apoiar ações de 

promoção da saúde, 

bem-estar e qualidade 

de vida promovidas pela 

PROAE, DAS, SIA e 

instâncias afins. 

▪ Estabelecimento de 

parcerias com instâncias da 

UFRN responsáveis por 

elaborar programas e 

disponibilizar serviços 

voltados à saúde, bem-estar 

e qualidade de vida das/os 

estudantes da instituição. 

CONSEC, 

Coordenações de 

Curso, PROAE, 

DAS, SIA, CA 

Pedagogia. 

2020-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 19 - Linha de Ação 1.10- Desenvolvimento de ações acompanhamento de egressas/os 

dos cursos de Pedagogia e dos programas de pós-graduação do CE 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Acompanhar a 

atuação das/os 

egressas/os dos cursos 

promovidos pelo CE 

▪ Organização e realização 

de pesquisa para 

levantamento de informação 

sobre as/os egressas/os dos 

cursos de graduação e pós-

graduação desenvolvidos 

pelo CE. 

▪ Organização e realização 

de pesquisa para 

levantamento de informação 

sobre as/os egressas/os de 

diferentes ações de extensão 

e ensino desenvolvidas pelo 

CE. 

Coordenações de 

Curso, Assessoria 

Acadêmica, 

PROPLAN, 

PROGRAD, PPG, 

PPGEd. 

2020-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

 

5.2 Diretriz 2 – Fortalecimento da gestão democrática, participativa, estratégica, 

transparente e inclusiva 
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Quadro 20 - Linha de Ação 2.1- Aprimoramento do funcionamento e articulação dos órgãos 

colegiados do CE e de sua representatividade nas demais instâncias da UFRN 

 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Assegurar as 

representações do CE 

em todas as instâncias 

de discussões e 

deliberações da UFRN. 

▪ Acompanhamento e 

homologação pelo 

CONSEC dos processos de 

escolhas dos representantes 

nas instâncias deliberativas 

do CE. 

▪ Realização sistemática das 

reuniões mensais do 

coletivo de dirigentes do 

CE, seja no Fórum de 

Gestores, no Conselho de 

Centro ou nas Câmaras 

▪ Incentivo e 

acompanhamento da 

realização das reuniões 

ordinárias dos Colegiados 

dos cursos ligados ao CE 

Fórum de 

Gestores do CE – 

CONSEC/CE, 

Representantes do 

CE em 

Colegiados, 

Comissões, 

CONSEPE, 

CONSAD, 

CONSUNI 

2019-2023 

2. Estabelecer diálogos 

permanentes entre os 

gestores, na produção 

da legislação 

orientadora e no 

desenvolvimento das 

ações coletivas de 

Planejamento das Ações 

Acadêmicas. 

▪ Realização de duas 

reuniões anuais com os 

representantes para 

discussão das diretrizes e 

metas do CE e da UFRN. 

Gestores das 

Unidades do CE 
2019-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Quadro 21 - Linha de Ação 2.2- Fortalecimento da interação permanente entre Direção, 

Chefias, Coordenações da Graduação, da Pós-Graduação, Pedagógicas das Licenciaturas, da 

Formação Continuada e das Unidades Suplementares do CE, respeitando a autonomia de cada 

Unidade 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 
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1. Fortalecer as decisões 

coletivas com 

participação das 

diversas Unidades do 

Centro 

▪ Realização sistemática das 

reuniões mensais do 

coletivo de dirigentes do 

CE, seja no Fórum de 

Gestores, no Conselho de 

Centro ou nas Câmaras. 

▪ Realizar nove reuniões do 

Conselho de Centro e nove 

reuniões de cada Câmara, 

de Administração e de 

Ações Acadêmicas, a cada 

ano. 

Fórum de 

Gestores do CE, 

Câmaras de 

Administração e 

de Ações 

Acadêmicas, 

Conselho do 

Centro 

2019-2023 

2. Promover reflexão 

constante sobre o 

trabalho das Unidades 

do Centro e seu 

aprimoramento. 

▪ Planejamento, realização e 

avaliação de dois 

Seminários de Avaliação e 

Planejamento do CE, a cada 

ano. 

▪ 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. 

Direções, Chefias, 

Coordenações da 

Graduação, da 

Pós-Graduação, 

Pedagógicas das 

Licenciaturas, da 

Formação 

Continuada, 

Unidades 

Suplementares do 

CE 

2020-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 22 - Linha de Ação 2.3- Fortalecimento da interação permanente entre Direção, 

Assessorias, chefias de setores e servidoras/es técnico administrativos 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Aprimorar os 

processos de gestão do 

CE no tocante às 

questões de governança, 

financiamento, 

infraestrutura, 

segurança patrimonial e 

da informação, gestão 

de pessoas e 

▪ Realização sistemática das 

reuniões com assessorias do 

CE para planejamento, 

acompanhamento e 

avaliação das ações e 

tomada de decisões 

estratégicas. 

▪ Realização sistemática das 

reuniões com chefias dos 

setores técnico-

Administração do 

CE, Assessorias 

do CE, Chefias de 

Setores Técnico 

Administrativos. 

2019-2023 
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gerenciamento de 

processos e riscos. 

administrativos para 

acompanhamento das 

demandas internas e 

externas ao CE. 

• Estímulo para 

participação em cursos de 

formação por parte de 

gestores e servidores 

técnico-administrativos 

 

Ações Governamentais PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

 

Quadro 23 - Linha de Ação 2.4- Apoio à participação de todos os segmentos – estudantes, 

servidoras/es docentes e técnico-administrativos – nos processos de gestão do CE 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Ampliar e consolidar 

a participação de todas 

as pessoas que fazem o 

CE nos seus processos 

decisórios. 

▪ Incentivo permanente à 

participação de estudantes e 

servidoras/es docentes e 

técnicos nas diferentes 

instâncias deliberativas do 

CE. 

▪ Discussão e consulta 

presencial ou virtual aos 

diversos segmentos sobre os 

temas mais relevantes do 

trabalho do CE. 

▪ Diálogo constante e aberto 

com as diversas instâncias 

representativas do CE: 

Centros Acadêmicos, 

Coletivo de Representação 

Discente do PPGEd, 

representantes sindicais de 

servidoras/es 

Administração do 

CE, Coordenações 

de Curso, 

Representações 

discentes e de 

servidoras/es. 

2019-2023 

Ações Governamentais PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Quadro 24 - Linha de Ação 2.5- Aprimoramento das relações entre as unidades do CE e 

destas com as Pró-Reitorias da UFRN e demais instâncias internas bem como com outras 

instituições, grupos e movimentos da sociedade civil 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Dialogar 

permanentemente com 

as Secretarias de 

Educação Pública e suas 

escolas e profissionais 

▪ Participação de 

profissionais das redes 

públicas e privadas na 

avaliação dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos  

▪ Realização de reuniões 

periódicas com as 

Secretarias, UNDIME, 

movimentos sociais e 

representação de 

professoras/es da Educação 

Básica 

Direção do CE, 

Pró-Reitorias, 

Secretarias 

Municipais e 

Estaduais, 

UNDIME. 

2019-2023 

2. Dialogar 

permanentemente com 

as Pró-Reitorias da 

UFRN para 

planejamento, 

desenvolvimento e 

avaliação das ações. 

▪ Buscar apoio e articulação 

com as Pró-Reitorias para o 

desenvolvimento de 

projetos de ensino, pesquisa 

e extensão 

Direção do CE, 

Pró-Reitorias 
2019-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

5.3 Diretriz 3 - Consolidação das políticas de formação de pessoal e qualificação da gestão 

de pessoas 

Quadro 25 - Linha de Ação 3.1- Apoio à qualificação profissional e à participação em eventos 

de servidoras/es docentes e técnico-administrativos do CE, em consonância com os planos de 

gestão de cada unidade 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Atender plenamente 

as solicitações dos 

docentes e servidores 

técnico-administrativos 

▪ Planejamento e 

acompanhamento das 

propostas formativas, em 

articulação com a Pró-

Administração do 

CE, DFPE, 

DPEC, PROPPG 

e PROGESP. 

2019-2023 
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em cursos e eventos de 

capacitação. 

Reitoria de Gestão de 

Pessoas. 

2. Constituir um 

cronograma anual para 

liberação das/os 

servidoras/es técnico-

administrativos para 

participar em ações 

formação em nível de 

pós-graduação. 

▪ Indução de propostas 

formativas de acordo com 

as necessidades do Centro e 

as demandas dos servidores. 

Administração do 

CE, DFPE, 

DPEC, PROPPG 

e PROGESP. 

2019-2023 

3. Incentivar a 

participação dos 

docentes em estágios de 

pós-doutoramento. 

▪ Articulação com PPG e 

PROGESP para garantir o 

subsídio da formação dos 

docentes, em níveis de pós-

doutorado, doutorado e 

mestrado. 

Administração do 

CE, DFPE, 

DPEC, PROPPG 

e PROGESP. 

2019-2023 

4. Formar quatro 

docentes em nível pós-

graduação, sendo dois 

mestres e dois doutores. 

▪ Indução de propostas 

formativas de acordo com o 

interesse de pesquisa das/os 

docentes 

Administração do 

CE, DFPE, 

DPEC, PROPPG 

e PROGESP. 

2019-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN e Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 26 - Linha de Ação 3.2- Criação e ampliação de espaços e eventos de convivência 

entre servidoras/es docentes e técnico-administrativos, potencializando a convivência e a 

formação política, estética, artística e cultural 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Constituir uma 

agenda anual de 

comemorações em datas 

significativas para 

servidoras/es docentes e 

técnico-administrativos. 

▪ Consultar servidoras/es 

docentes e técnico-

administrativos sobre as 

possíveis datas a serem 

comemoradas 

▪ Estabelecimento de 

parcerias com os diversos 

setores da UFRN, com 

vistas ao desenvolvimento 

de ações que contribuam 

para a formação política, 

estética, artística e cultural 

Fórum de 

Gestores, 

CONSEC, Setores, 

Assessorias, 

Secretarias do CE, 

PROGESP. 

2019-2023 
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2. Apoiar ações voltadas 

à formação artística e 

cultural na UFRN. 

▪ Levantamento de 

propostas junto aos 

segmentos do CE 

▪ Estabelecimento de 

parceria com o 

Departamento de Artes e 

com o NAC 

Direção do CE, 

Fórum de 

Gestores, DEART, 

NAC 

2019-2023 

3. Promover espaços de 

debates de questões 

políticas, culturais e 

sociais com participação 

de todos os segmentos 

do CE. 

▪ Continuidade do Ciclo de 

Debates Educação e 

Democracia, consultando a 

comunidade sobre possíveis 

temas 

Comissão de 

Educação e 

Democracia do CE 

2020-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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Quadro 27 - Linha de Ação 3.3- Aperfeiçoamento das condições e relações de trabalho de 

modo a favorecer o desenvolvimento e qualidade das atividades acadêmicas e administrativas 

no CE 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Potencializar a 

participação das/os 

servidoras/es técnico-

administrativas/os nas 

propostas de trabalho 

do CE 

▪ Realização de uma reunião 

anual com as/os 

servidoras/es técnico-

administrativos para 

avaliação e planejamento de 

propostas. 

▪ Realização de duas 

reuniões anuais para 

acompanhamento das ações 

do plano de trabalho das/os 

servidoras/es técnicos 

administrativos do CE. 

Fórum de 

Gestores, 

CONSEC, 

Setores, 

Assessorias, 

Secretarias do CE, 

PROGESP. 

2019-2023 

2. Avaliar as instalações 

e condições de trabalho 

existentes a fim de 

subsidiar a proposição 

de melhorias. 

▪ Realização de reuniões 

com a equipe de assessores 

acadêmicos do CE para 

avaliação e planejamento de 

ações.  

▪ Realização de reuniões 

com as chefias das unidades 

do CE para avaliação e 

planejamento de ações. 

Direção, 

Assessorias 

acadêmicas, 

Chefias 

Departamentais e 

Coordenações de 

Curso. 

2021-2023 

3. Envidar esforços para 

manutenção/ampliação 

do quadro de 

profissionais do CE 

▪ Atuação dos 

representantes do CE na 

CPDI, CPPTAE e na CPPD 

e na EBBT-CPPD 

Direção, 

Representantes, 

DPEC, DFPE 

2020-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

Quadro 28 - Linha de Ação 3.4- Apoio a projetos interdisciplinares que promovam a 

qualidade de vida, saúde e bem-estar de servidoras/es docentes e técnico-administrativos do 

CE 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 
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1. Apoiar ações de 

promoção da saúde, 

bem-estar e qualidade 

de vida promovidas pela 

PROAE, DAS, SAI, 

DEF e instâncias afins. 

▪ Estabelecimento de 

parcerias com instâncias da 

UFRN responsáveis por 

elaborar programas e 

disponibilizar serviços 

voltados à saúde, bem-estar 

e qualidade de vida das/os 

servidoras/es docentes e 

técnico-administrativos do 

CE.  

▪ Reuniões de trabalho no 

Fórum de Gestores do CE. 

CONSEC, 

PROGESP, DAS, 

SIA, DEF. 

2019-2023 

2. Estimular e apoiar o 

desenvolvimento de 

projetos e ações de 

promoção da saúde, 

bem-estar e qualidade 

de vida especificamente 

para a comunidade 

acadêmica do CE, 

considerando suas 

especificidades. 

▪ Reuniões semestrais com 

os representantes do CE nas 

comissões da UFRN 

relativas ao tema, com 

participação de 

servidoras/es técnico-

administrativos e docentes 

interessadas/os. 

Direção do 

Centro, Assessoria 

Acadêmica, 

Docentes 

Representantes 

2019-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

5.4 Diretriz 4 – Comunicação com a sociedade 

Quadro 29 - Comunicação com a sociedade 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Ampliar a divulgação 

das ações do CE na 

sociedade 

▪ Criação de Grupo de 

Trabalho para avaliação das 

ações desenvolvidas pelo 

CE a serem divulgadas para 

a sociedade e planejamento 

da divulgação de forma 

articulada, conferindo 

organicidade à 

comunicação. 

▪ Reuniões para avaliação 

do site e dos canais de 

comunicação do CE com 

vistas à proposição de 

CONSEC, Fórum 

de Gestores, 

Direção, 

Assessorias, LTE. 

2019-2023 
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adequações. 

▪ Atualização e 

aperfeiçoamento do site do 

CE e de outros canais de 

comunicação já existentes. 

▪ Consolidação do 

Observatório do CE para 

proporcionar dados 

atualizados sobre as 

realizações do Centro. 

2. Registrar e socializar 

com a sociedade o 

resultado da formação 

desenvolvida pelo CE. 

▪ Organização e registros 

dos dados obtidos na 

pesquisa na página do CE 

Assessoria 

Acadêmica, LTE 
2020-2023 

Ações Governamentais ▪ PDI/UFRN 

Fonte: Próprio autor (2020). 

5.5 Diretriz 5 – Inclusão e acessibilidade 

Quadro 30 - Inclusão e acessibilidade 

Objetivos Ações 
Setores 

Participantes 
Cronograma 

1. Ampliar o 

envolvimento de 

servidoras/es e discentes 

do CE nas atividades 

acadêmicas e 

aperfeiçoamento das 

relações no âmbito 

institucional. 

▪ Acompanhamento, 

discussão e 

encaminhamento às 

demandas relativas à 

inclusão e acessibilidade de 

servidoras/es e discentes do 

CE. 

▪ Diálogo permanente com 

as/os servidoras/es e 

discentes com deficiência, 

buscando conhecer e 

atender às suas necessidades 

GTA, 

Coordenações de 

cursos, PPGEd, 

CAPED, 

Representantes 

discentes do 

PPGEd. 

2019-2023 

2. Apoiar as políticas 

institucionais de 

inclusão e 

acessibilidade, tendo 

como referência o 

direito à educação, o 

respeito às diferenças e 

▪ Encaminhamento das 

ações de inclusão e 

acessibilidade promovidas 

pela SIA e demais 

instâncias da UFRN. 

▪ Planejamento articulado 

das ações de ensino, 

CONSEC, Fórum 

de Gestores, 

Coordenações de 

cursos, PPGEd, 

Departamentos. 

LATECE e LTE 

2019-2023 
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o empoderamento das 

pessoas. 

pesquisa e extensão dos 

laboratórios do CE, 

especialmente do LATECE 

e LTE. 

Ações Governamentais ▪ PNE, PDI/UFRN, Política de Inclusão da UFRN. 

Fonte: Próprio autor (2020). 
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6 AVALIAÇÃO 

A avaliação do desenvolvimento do Plano Quadrienal 2019-2023 se dará por meio do 

processo permanente de acompanhamento das atividades propostas e realizadas, como 

compromisso e responsabilidade de todos os sujeitos com o aprimoramento cotidiano do Centro 

de Educação. Este processo deverá ser coletivo e terá como momentos privilegiados os 

Seminários de Avaliação e Planejamento realizados pelo CE no início de cada semestre. Mas 

também será pauta de discussão e reflexão no fórum de gestores, nas reuniões com as 

assessorias da direção, nas plenárias departamentais, colegiados, conselhos com a participação 

de representantes discentes, servidoras/es docentes e técnico-administrativos, em que serão 

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

quadriênio. 

Para que haja o envolvimento de todas/os, o primeiro movimento será socializar o Plano 

com todos os segmentos e sujeitos que atuam no Centro de Educação, de maneira que possam 

contribuir cotidianamente para sua concretização, avaliação e reformulação, quando necessário. 

Além disso, as/os gestores do CE farão um esforço institucional para envolver discentes, 

servidoras/es técnico-administrativos e docentes 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 nos diversos setores e unidades do 

CE. 

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. 

Além dessa referência, também teremos em consideração os documentos internos da 

UFRN: PDI, Plano de Gestão, Política de Formação para o Magistério, Política de Melhoria da 

Qualidade dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação.  

Dessa forma, esperamos alcançar o propósito coletivo do Centro de Educação: consolidar o 
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trabalho acadêmico, político e social pautados nos princípios da UFRN, com destaque para as 

questões éticas e para o compromisso com a gestão democrática fazendo avançar a área de 

educação na UFRN, no RN e no país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 31/07/2020

PLANO DE AÇÃO Nº 149/2020 - ADMIN CE (19.01) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 31/07/2020 17:57 )
JEFFERSON FERNANDES ALVES

DIRETOR - TITULAR

CE (19.00)

Matrícula: 1149574

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu número: https://sipac.ufrn.br/documentos/
, ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 149 2020 PLANO DE AÇÃO 31/07/2020 da5c3a6722

https://sipac.ufrn.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

