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INTRODUÇÃO 
 
 

O presente Relatório Anual de Gestão tem por objetivo apresentar as atividades 
de ensino, pesquisa, extensão e administração desenvolvidas por docentes, servidores 
técnico-administrativos e discentes do Centro de Educação, em 2015, considerando as 
determinações expressas no Art. 45 do Regimento Geral da UFRN e na Resolução 
015/2014 – CONCURA, de 09 de junho de 2014, bem como as orientações previstas no 
Plano de Desenvolvimento Institucional da UFRN – 2010-2019.  Desempenha, também, 
o importante papel de acompanhamento e avaliação das atividades planejadas no Plano 
Quadrienal de Gestão do CE - 2011-2015, com a apresentação das ações previstas e 
realizadas em 2015, último ano do quadriênio do Plano de Gestão, buscando 
permanentes ajustes com vistas à promoção da melhoria da qualidade do trabalho 
realizado.  

Diante das mudanças e incertezas no cenário nacional, muitos foram os desafios 
e reajustes a serem enfrentados para a área de educação, em 2015, refletindo-se nas 
ações desenvolvidas, tanto internamente quanto no que diz respeito às interlocuções 
mais amplas com os outros centros científicos e acadêmicos, com o sistema público de 
ensino, com o Ministério da Educação e com as outras instituições de ensino superior no 
estado do Rio Grande do Norte, no país e no exterior. A área ressente-se da falta de 
maiores investimentos financeiros e humanos para fazer frente às necessidades de 
expansão, de melhoria da qualidade e de garantia do direito de crianças, jovens e adultos 
à educação, intensificadas com a promulgação da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 
2014, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE). 

O processo de implantação da área de educação na UFRN, como um Centro 
Acadêmico, em 2011, favoreceu o estabelecimento de interlocuções mais amplas com 
outras unidades da UFRN, essenciais para as políticas de formação docente, permitindo 
um debate profícuo nos Conselhos Superiores, em suas Câmaras e Comissões e o 
crescimento substancial nas ações de formação de professores para a educação básica. 
No entanto, apresenta-se, ainda, a necessidade de consolidação do trabalho acadêmico 
do CE, demandando participações estratégicas para construir intervenções e 
contribuições relativas aos interesses institucionais, particularmente no que diz respeito 
à expansão da oferta de cursos, à articulação com a educação básica e à 
internacionalização da pesquisa e das ações de formação na educação superior. 
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 Este Relatório está estruturado em quatro partes, com base em informações 
sistematizadas e fornecidas pelas diferentes Chefias, Coordenações e Direções de 
Unidades, recolhidas no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas 
(SIGAA) e em documentos e projetos elaborados pelo próprio Centro. A primeira parte 
revela informações sobre o perfil de cada Unidade que compõe o CE, formando o seu 
próprio perfil acadêmico e organizacional. Na segunda parte, estão detalhadas as 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, devidamente articuladas às 
diretrizes, linhas, metas e ações previstas no Plano de Gestão do CE, para 2015. Na 
terceira parte, são apresentados elementos de avaliação do desenvolvimento das 
atividades em 2015 e proposições para planejamento das atividades em 2016. A quarta e 
última parte apresenta elementos sobre o exercício financeiro da Unidade, extraídos do 
Sistema Integrado de Patrimônio (SIPAC). Apresenta, ainda, as considerações finais do 
relato e a documentação consultada para sua elaboração.  
 Diante do exposto, destaca-se que as análises estão permeadas de avaliações e 
proposições elaboradas no processo de confecção desse Relatório, tendo em vista a 
necessidade de avaliação contínua das ações para a definição de políticas que 
contribuam para consolidar os trabalhos da área de educação na UFRN, no estado e no 
país. Os objetivos e metas estão voltados, principalmente, para a melhoria da educação 
pública e a democratização do acesso e da permanência de crianças, jovens e adultos na 
educação básica e no ensino superior, com sucesso em suas aprendizagens e 
crescimento humano, e para o avanço da educação no Rio Grande do Norte, em especial 
no que se refere à formação inicial e continuada de professores. 
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1. CENTRO DE EDUCAÇÃO: PERFIL ORGANIZACIONAL E ACADÊMICO 
 
 

O Centro de Educação (CE), criado pela Resolução 009/2008 – CONSUNI, 
alterado pela Resolução nº 017/10, de 29/12/2010 e instalado em 23 de maio de 2011, 
integra o Conselho de Centro (CONSEC), órgão deliberativo de todas as políticas e 
normatizações do Centro, encaminhadas pela Diretoria do Centro, como órgão executor. 
Em junho de 2015, ocorreram eleições para escolhas dos novos dirigentes do Centro, na 
qual foram eleitos para o quadriênio 2015-2019, a professora Márcia Maria Gurgel 
Ribeiro (Diretora) e o Jefferson Fernandes Alves (Vice-Diretor), que tomaram posse em 
outubro de 2015. Até o mês de outubro, a Vice-Direção do CE foi assumida pelo 
professor Marcos Antonio de Carvalho Lopes (DPEC), que se afastou da função por 
motivo de aposentadoria.  

O CE conta, também, em sua estrutura administrativa, com: uma Secretaria 
Geral, sob a responsabilidade de uma Secretária (Laise Teresa Silveira Dias), uma 
servidora técnico-administrativa (Kelly Virginia Freire de Oliveira) e dois bolsistas de 
apoio técnico; uma Assessoria Técnico-Científica, sob a responsabilidade de um 
servidor (Reinaldo Tamandaré do Nascimento Júnior); uma Assessoria Administrativa, 
composta por um servidor (Danielson Diogo Farias Dantas); uma assessoria de 
Planejamento e Orçamento, também com apenas uma servidora (Marcela Rafaela Silva 
Rodrigues). O CE conta, também, com os seguintes setores administrativos: Setor de 
Patrimônio, Material e Almoxarifado (servidor Alexandre Lopes de Freitas); Setor de 
Informática (servidores Angélica Ferreira da Fonseca e Wagner Nicacio de Castro 
Barbosa); e Setor de Protocolo e Atendimento (servidora Francisca Francinete Pereira).  

A estrutura acadêmica do CE é formada pelos Departamentos de Fundamentos e 
Políticas da Educação (DFPE) e de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC), os 
Cursos de Graduação em Pedagogia, presencial e a distância, a Coordenação das 
Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas (COORDLICE), os Programas de Pós-
Graduação em Educação (PPGEd) e de Formação Continuada (PROFOCO), a Unidade 
Suplementar Núcleo de Educação da Infância/Colégio de Aplicação (NEI/CAp) e os 
Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE).  
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Na sequência, será apresentado o perfil de todas essas Unidades que compõem o 
CE, visando permitir uma melhor compreensão de sua estrutura e de seu 
funcionamento, em conjunto.  
 
 

1.1 O Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE) 
assume, como função-fim, a formação de profissionais de magistério, por meio da oferta 
dos componentes curriculares das áreas de fundamentos antropológicos, psicológicos, 
sociológicos, filosóficos, econômicos, linguísticos, metodológicos e políticos, bem na 
área da gestão e da organização da educação, da inclusão sócio educacional, da infância 
e o desenvolvimento da criança. Os docentes atuam no ensino, em projetos de 
monitoria, de pesquisas e de extensão que desenvolvem as dimensões teórica e prática, 
tanto na licenciatura em Pedagogia quanto nas demais licenciaturas, presenciais e à 
distância.  

A importância do trabalho que o DFPE desenvolve nessas três frentes de atuação 
alcança, ainda, as estruturas curriculares de cursos que não habilitam para licenciatura, 
como Nutrição e Fonoaudiologia, ofertando a disciplina LIBRAS. Além desse campo de 
inserção na graduação, dos 37 (trinta e sete) professores efetivos deste Departamento 22 
(vinte e dois) docentes estão credenciados ao Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGEd) e hum docente ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 
(PPGEL), desenvolvendo ensino e pesquisas nas diferentes Linhas em que se estruturam 
os referidos Programas, demonstrando, assim, grande inserção no ensino de pós-
graduação e na produção científica no campo educacional.  

Os docentes do Departamento atuam, também, de forma destacada, em ações de 
extensão, coordenando projetos estratégicos no campo da formação continuada de 
profissionais do magistério, docentes, coordenadores e gestores, atendendo às políticas 
de formação do Ministério da Educação.  

Em sua estrutura funcional, o DFPE finaliza o ano de 2015 congregando 37 
(trinta e sete) professores efetivos. Além disso, atualmente, encontra-se em exercício 
provisório uma docente com regime de 40 horas e dedicação exclusiva proveniente da 
Universidade Federal do Maranhão, não integrando, portanto, o quadro desta 
universidade nem a contagem que será realizada no Quadro n° 01 a seguir. 1 
                                                           
1 Trata-se da docente Kilza Fernanda Moreira de Viveiros (UFMA). 
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Quadro n° 01 - Docentes efetivos do DFPE de acordo com classe, regime de trabalho e 
titulação 

Docente Classe Regime Titulação 
Adir Luiz Ferreira Titular DE Doutorado 
Alda Maria Duarte Araujo Castro Associado DE Doutorado 
Aline de Pinho Dias Adjunto DE Doutorado 
Amon Evangelista dos Anjos Paiva Auxiliar DE Especialização 
Antonio Cabral Neto Titular DE Doutorado 
Cynara Teixeira Ribeiro Adjunto DE Doutorado 
Debora Regina de Paula Nunes Associado DE Doutorado 
Denise Maria de Carvalho Lopes Associado DE Doutorado 
Erika dos Reis Gusmão Andrade Associado DE Doutorado 
Flavio Boleiz Junior Adjunto DE Doutorado 
Giane Bezerra Vieira Adjunto DE Doutorado 
Gilmar Barbosa Guedes Adjunto DE Doutorado 
Heloisa Lima Perales Auxiliar DE Especialização 
Jacyene Melo de Oliveira Adjunto DE Doutorado 
José Edmilson Felipe da Silva Assistente DE Mestrado 
Lucia de Araujo Ramos Martins Titular DE Doutorado 
Luciane Terra dos Santos Garcia Adjunto DE Doutorado 
Luzia Guacira dos Santos Silva Adjunto DE Doutorado 
Magna Franca Associado DE Doutorado 
Maria Cristina Leandro de Paiva Adjunto DE Doutorado 
Maria Estela Costa Holanda Campelo Associado DE Doutorado 
Maria Goretti Cabral Barbalho Associado DE Doutorado 
Maria Inês Sucupira Stamatto Titular DE Doutorado 
Mariângela Momo Adjunto DE Doutorado 
Maria Pia Gomes Bezerra de Medeiros Adjunto DE Mestrado 
Marlucia Menezes de Paiva Titular DE Doutorado 
Marly Amarilha Titular DE Doutorado 
Marta Maria de Araujo Associado DE Doutorado 
Moises Domingos Sobrinho Associado DE Doutorado 
Olivia Morais de Medeiros Neta Adjunto DE Doutorado 
Paulo Roberto de Andrade Santos Assistente 20h Mestrado 
Pedro Luiz Dos Santos Filho Assistente 20h Especialização 
Renata Nogueira Machado Auxiliar DE Especialização 
Renata Viana de Barros Thomé Adjunto DE Doutorado 
Rita de Cassia Barbosa Paiva Magalhães Adjunto DE Doutorado 
Rosália de Fátima E Silva Associado DE Doutorado 
Walter Pinheiro Barbosa Junior Associado DE Doutorado 

Fonte: DFPE 
 

Durante o ano de 2015, houve três processos de aposentadoria neste 
Departamento, referentes aos professores Maria da Conceição Ferrer Botelho Sgadari 
Passeggi, Maria Arisnete Câmara de Morais e João Batista Cortez. Em contrapartida, 
entraram em exercício, durante o ano de 2015, outros três professores, a saber: Amon 
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Evangelista dos Anjos Paiva e Renata Nogueira Machado (ambos em março de 2015), 
preenchendo, mediante concurso público, duas vagas conquistadas na área de Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, e Olívia Morais de Medeiros Neta (em março de 2015), 
preenchendo uma vaga na área de Fundamentos Sócio-Históricos e Filosóficos da 
Educação, conquistada diante de argumentação na Comissão Permanente de Progressão 
Docente (CPDI) e acatada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), 
em 2014. Dessa forma, o DFPE manteve equilíbrio entre o número de docentes 
aposentados e ingressantes entre 2014 e 2015 e o número de professores efetivos que 
ostentava em 2014. 

É imprescindível registrar que, a partir do esforço institucional de recuperação 
do corpo docente do Departamento, para repor as perdas de pessoal, em 2015, foram 
definidas em Plenária e aprovadas pela CPDI duas vagas para a área de Psicologia  
Educacional, sendo uma destinada à redistribuição e a outra para concurso. Na vaga de 
redistribuição foi aprovado o processo da professora Rossana Kess de Brito Pinheiro, 
pela Resolução n. 201/2015 - CONSEPE, de 08 de dezembro de 2015, que deve assumir 
em 2016.1, e na vaga para concurso, prevista no Edital n. 003/2015, de 08 de junho de 
2015, foi aprovada uma candidata, com previsão de contratação também em 2016.1. 
Ainda serão repostas, com a aprovação pela CPDI para realização de concurso, por 
meio do Edital n. 008/2015, de 08 de outubro de 2015, mais duas vagas nas áreas de 
Educação Especial (1 vaga) e Política e Gestão da Educação (1 vaga), programado para 
março de 2016.1, em contrapartida à situação de aposentadoria e às carências 
acumuladas em áreas acadêmicas estratégicas. 

Além dos docentes efetivos, somam-se à equipe do DFPE os professores em 
contrato provisório. No primeiro semestre de 2015, foram seis professores temporários, 
ou seja, contratados sem motivo de substituição a algum professor efetivo e sim por 
carências excepcionais, geradas por outros motivos, como a expansão universitária e a 
criação de cursos de licenciatura. Esses professores ministraram componentes nas áreas 
de Seminário de Pesquisa; Psicologia Educacional; Fundamentos Sócio-Históricos e 
Filosóficos da Educação. Somam-se, ainda, cinco professores substitutos, os quais 
substituem professores efetivos em ausências cobertas pela legislação, a saber: 
aposentadoria; afastamento para pós-graduação stricto sensu e afastamento para pós-
doutorado. 
 No segundo semestre do ano de 2015, o número de professores em contrato 
provisório foi de três professores temporários nas áreas de Pesquisa Educacional, 



16 

Política e Gestão da Educação e Fundamentos Sócio-Históricos, Filosóficos e 
Antropológicos da Educação, suprindo carência de áreas ainda não definidas para 
concurso. O DFPE contabiliza, ainda, oito professores substitutos, os quais suprem 
professores efetivos em ausências cobertas pela legislação, a saber, aposentadoria; 
assunção de cargo na Pró-reitora Adjunta de Graduação; afastamento para pós-
doutorado; vaga concedida e, até então não, preenchida por concurso público e 
afastamento para cursar pós-graduação stricto sensu.   

Quanto à titulação do corpo docente, o DFPE encerra o ano de 2015 com 30 
(trinta) professores doutores, quatro professores mestres e três professores especialistas. 
No quadro de doutores, o DFPE obteve decréscimo de um docente na média geral em 
razão de terem se aposentado dois docentes doutores (Maria da Conceição Ferrer 
Botelho Sgadari Passegi e Maria Arisnete Câmara de Morais) e haver entrado em 
exercício um doutor (Olivia Morais de Medeiros Neta), contabilizando-se trinta (30) 
doutores, no total. No quadro de mestre, aposentou-se um docente (João Batista Cortez), 
enquanto obtiveram título de mestre mais dois docentes, (Paulo Roberto de Andrade 
Santos e Pedro Luiz dos Santos Filho), durante o ano de 2015, contabilizando-se quatro 
mestres, no total. Do quadro de especialistas saíram dois docentes titulados mestres, 
contudo entraram em exercício dois novos especialistas contratados em 2015, (Amon 
Evangelista dos Anjos Paiva e Renata Nogueira Machado), vinculados à área de Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, a qual vem aos poucos se consolidando, pelo esforço 
departamental em criar oportunidades de qualificação aos docentes nela atuantes. O 
Gráfico n° 01, a seguir, é representativo da qualificação docente atual do DFPE, ao final 
do ano de 2015: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DFPE 

Gráfico n° 01 – Qualificação do corpo docente do DFPE 
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A incidência de professores mestres, em sua maioria, e de especialistas, em sua 
totalidade, no Departamento, deve-se à característica específica da área de LIBRAS que 
ainda não dispõe de pessoas especializadas com formação pós-graduada correspondente, 
no momento do ingresso na carreira. Os esforços que o Departamento empreendeu para 
titular os docentes da área possibilitarão, além dos dois mestres em 2015, a titulação do 
professor José Edmilson Felipe da Silva, em processo de obtenção de títulos de doutor, 
e ingresso da professora Heloisa Lima Perales, em 2016, no curso de mestrado em 
educação, sendo ambos da área de LIBRAS. 

O DFPE empreendeu esforços, ainda, para a qualificação permanente do seu 
corpo docente prevendo, em seu Plano Trienal, a liberação de docentes para estágios de 
pós-doutoramento, em universidades brasileiras e estrangeiras. Em 2015, foram 
liberados dois docentes, conforme detalhamento no Quadro nº 02, abaixo:  

 
 

Quadro n° 02 – Docentes do DFPE afastados para pós-doutorado em 2015 
Docente País Período Instituição 

Débora Regina de Paula 
Nunes EUA 11.12.2015 a 

11.12.2016 
Florida State 
University 

Mariângela Momo Brasil 25.08.2014 a 
25.08.2015 UNB 

Fonte: DFPE/2015  
 
Nesse sentido, o DFPE contribui para o alcance das metas do Plano Quadrienal 

do Centro de Educação que visam “incentivar, no quadriênio 2011-2015, os estágios de 
pesquisa e os estágios pós-doutorais, no país e no exterior” (p.38) e “oferecer [...] as 
condições necessárias para os docentes realizarem seus programas de formação pós-
doutoral” (p.54), planejando anualmente os afastamentos de docentes para este tipo de 
qualificação acadêmica.  

Quanto à carreira dos professores e sua respectiva ascensão funcional, em 2015, 
encontram-se os docentes do DFPE na seguinte situação: seis professores titulares; sete 
professores associados; 19 (dezenove) professores adjuntos; um professor assistente; e 
três professores auxiliares. Em relação a 2013, podemos fazer, no Gráfico n° 02, o 
seguinte comparativo:  
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Gráfico n° 02 – Professores por classe funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Exclusiva (DE) e dois docentes sob o regime de 20 horas, já existindo projeto para que 
um deles solicite mudança de regime para dedicação exclusiva, uma vez que já encerrou 
seu período de estágio probatório. Nesse contexto, o corpo docente do DFPE atua, 
majoritariamente, em regime de dedicação exclusiva, como ilustra o Gráfico n° 03 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: DFPE  
 

Quanto ao corpo administrativo, o Departamento conta com dois servidores 
técnico-administrativos em regime estatutário, os quais possuem nível superior, um 
deles tendo mestrado e outro em processo de formação, também neste nível em 
Programas de Pós-Graduação na UFRN. O Departamento como conta com o apoio 
técnico de dois bolsistas de apoio técnico na instituição. 

Gráfico n° 03 – Corpo docente do DFPE por regime de 
trabalho 
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 A equipe administrativa do DFPE é composta pela Chefia (Chefe e Vice-Chefe, 
eleitos em julho de 2015), dois técnicos administrativos e dois bolsistas de apoio 
técnico. A Chefia está sob a responsabilidade, desde julho do corrente ano, dos docentes 
Walter Pinheiro Barbosa Junior (Chefe) e Renata Viana de Barros Thomé (vice-chefe). 
Os servidores técnico-administrativos são Igor Fernando Costa Fernandes e Lorena 
Neves Macedo, a qual ocupa a função de Secretária do Departamento. Os bolsistas são 
Pedro Victor Ribeiro Barbosa, do curso de Direito, e Thuize Thainá Melo Nascimento, 
do curso de Ciência e Tecnologia, o que demonstra a busca por diferentes habilidades 
possuídas pelos estudantes das diversas áreas que possam contribuir para uma 
experiência profissional profícua. 

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

responsável, também, pela oferta semestral de componentes curriculares aos cursos de 
Pedagogia, presencial e a distância, e às demais licenciaturas voltadas para a formação 
de professores do ensino fundamental (séries finais) e do ensino médio.  Além desse 
campo de inserção na graduação, dos 33 (trinta e três) professores efetivos deste 
Departamento 20 (vinte) docentes estão credenciados ao Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGEd) e seis docentes ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática (PPGECNM), desenvolvendo orientação, ensino e 
pesquisas nas diferentes linhas em que se estruturam os referidos Programas. 

Os docentes atuam em áreas estratégicas para as licenciaturas, como: Didática, 
Currículo, Organização do Trabalho Pedagógico, Tecnologia Educacional, Ensinos de: 
Língua Portuguesa; Matemática; História; Geografia; Ciências Naturais e Biológicas; 
Espanhol; Inglês; Francês; Artes; Física; Química; Biologia; Ciências Sociais; Filosofia; 
e 400 horas Estágios Supervisionados de Formação de Professores, Prática de Ensino 
em LIBRAS e em Gestão Educacional. 

Em 2015, considerando-se os dois semestres letivos, 57 (cinquenta e sete) 
docentes integraram o DPEC, incluindo-se os docentes efetivos e substitutos. Foram, ao 
todo, 40 (quarenta) docentes efetivos, assim distribuídos, por classe: 22 (vinte e dois) 
adjuntos, 14 (catorze) associados e quatro titulares. A esses, somam-se 17 (dezessete) 
docentes temporários em 2015. No entanto, ao longo do ano, o DPEC contabilizou a 
saída de sete professores, em razão de aposentadorias (05) docentes das áreas de 
Didática e Organização do Trabalho Pedagógico, Ensino de Língua Francesa, Ensino de 



20 

Matemática e Ensino de História, redistribuição (01) e pedido de declaração de vacância 
(01), fechando o ano de 2015 com 33 (trinta e três) docentes efetivos, conforme 
especificação do Quadro n° 03, abaixo: 

 
 

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

Docente  Classe Regime Titulação 
Alessandra Cardozo de Freitas Adjunto 40h/DE Doutorado 
Alessandro Augusto de Azevedo Adjunto 40h/DE Doutorado 
Alexandre da Silva Aguiar Adjunto 40h/DE Doutorado 
Ana Santana Souza Adjunto 40h/DE Doutorado 
Andre Ferrer Pinto Martins Associado 40h/DE Doutorado 
Betânia Leite Ramalho Titular 40h/DE Doutorado 
Célia Maria de Araújo Associado 40h/DE Doutorado 
Claudianny Amorim Noronha Associado 40h/DE Doutorado 
Crislane Barbosa de Azevedo Adjunto 40h/DE Doutorado 
 Elda Silva do Nascimento Melo Adjunto 40h/DE Doutorado 
Elena Mabel Brutten Baldi Associado 40h/DE Doutorado 
Francisca Lacerda de Gois* Associado 40h/DE Doutorado 
Francisco Claudio Soares Junior Associado 40h/DE Doutorado 
Francisco de Assis Pereira* Associado 40h/DE Doutorado 
Francisco Peregrino Rodrigues Neto* Associado 40h/DE Doutorado 
Gilberto Ferreira Costa Adjunto 40h/DE Doutorado 
Iran Abreu Mendes Titular 40h/DE Doutorado 
Isauro Beltran Nuñez Titular 40h/DE Doutorado 
Izolda Costa Fernandes* Associado 40h/DE Doutorado 
Jefferson Fernandes Alves Associado 40h/DE Doutorado 
João Maria Valença De Andrade Associado 40h/DE Doutorado 
João Tadeu Weck Adjunto 40h/DE Doutorado 
Josivânia Marisa Dantas Adjunto 40h/DE Doutorado 
Karyne Dias Coutinho Adjunto 40h/DE Doutorado 
Lenilton Francisco de Assis** Adjunto 40h/DE Doutorado 
Lucineia Contiero Adjunto 40h/DE Doutorado 
 Lucrécio Araújo de Sá Júnior Adjunto 40h/DE Doutorado 
Marcia Maria Gurgel Ribeiro Associado 40h/DE Doutorado 
Marcos Antonio de Carvalho Lopes* Associado 40h/DE Doutorado 
Marcos Aurélio Felipe Adjunto 40h/DE Doutorado 
Marisa Narcizo Sampaio Adjunto 40h/DE Doutorado 
Marlécio Maknamara da Silva Cunha Adjunto 40h/DE Doutorado 
Marta Maria Castanho A. Pernambuco Titular 40h/DE Doutorado 
Mércia de Oliveira Pontes Adjunto 40h/DE Doutorado 
Midori Hijioka Camelo Adjunto 40h/DE Doutorado 
Rosa Aparecida Pinheiro*** Associado 40h/DE Doutorado 
 Rute Alves de Sousa Adjunto 40h/DE Doutorado 
Soraneide Soares Dantas Adjunto 40h/DE Doutorado  
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Tatyana Mabel Nobre Barbosa Adjunto 40h/DE Doutorado 
Thiago Emmanuel Araújo Severo Adjunto 40h/DE Doutorado 

*Docentes que se aposentaram em 2015. **Redistribuição ***Pedido de declaração de vacância  Fonte: DPEC 
 

Comparando-se os anos de 2013 a 2015, constata-se que o DPEC sofreu perdas 
quantitativas em seu corpo docente, em 2015, como se pode notar no Gráfico nº 04, 
abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: DPEC 
 
 
No entanto, a partir do esforço institucional de recuperação do Departamento, 

essas perdas estão sendo repostas com a realização de concursos, por meio do Edital n. 
008/2015, de 08 de outubro de 2015, que prevê o preenchimento de 10 vagas em nove 
áreas do Departamento, a saber: Didática e Tecnologia da Educação, Didática e o 
Ensino de Língua Portuguesa, Didática e Ensino de Matemática, Didática e Ensino de 
História, Didática e Ensino de Geografia (2), Didática e Ensino de Espanhol, Didática e 
Prática de Ensino em LIBRAS, Didática e Ensino de Ciências Biológicas e Organização 
do Trabalho Pedagógico, com previsão de contratação para 2016.2. 

Quanto ao regime de trabalho, todos os 40 (quarenta) docentes efetivos 
cumpriram 40 horas semanais, com dedicação exclusiva (40h-DE), sendo todos 
doutores, com alguns deles tendo realizado curso de pós-doutoramento. No ano de 

Gráfico n° 04 - Quadro comparativo dos docentes 
permanentes do DPEC - 2013 a 2015 



22 

2015, estiveram afastados três professores para estágio de formação pós-doutoral, 
conforme se pode acompanhar no Quadro nº 04: 

 
 

Quadro n° 04 – Docentes do DPEC afastados para pós-doutorado em 2015 
Docente País Período Universidade 

Elda Silva do Nascimento 
Melo Espanha 01.08.2015 a 

31.07.2016 
Universitat de 

València 
Rute Alves de Sousa Portugal 01.07.2015 a 

30.06.2016 
Universidade de 

Coimbra 
Marta Maria Almeida 
Castanho Pernambuco Brasil 09.02.2015 a 

27.06.2015 PUC-RS 
Fonte: DPEC 
 
 
Na mesma direção institucional do DFPE, o DPEC seguiu as metas do Plano 

Quadrienal do CE que visam “incentivar, no quadriênio 2011-2015, os estágios de 
pesquisa e os estágios pós-doutorais, no país e no exterior” (p.38) e “oferecer [...] as 
condições necessárias para os docentes realizarem seus programas de formação pós-
doutoral” (p.54), concedendo licenças para este tipo de qualificação.  

No que se refere à contratação de professores para atender às necessidades no 
ensino, 15 (quinze) docentes substitutos foram contratados por meio de processo 
seletivo e passaram a integrar o Departamento, no ano de 2015, conforme se pode 
acompanhar no Quadro nº 05, abaixo:  

 
 

Quadro n° 05 – Docentes do DPEC substitutos contratados em 2015 
Docente Contrato Classe Reg. Admissão 

Albanyra dos Santos Souza Temporário Auxiliar 40h 26/03/2015 
Fernanda Mayara Sales de Aquino Temporário Auxiliar 40h 31/07/2015 
Francisco Vitorino de A. Júnior Temporário Auxiliar 40h 03/08/2015 
Ivone Priscilla de C. Ramalho Temporário Auxiliar 40h 03/08/2015 
 Jeferson Candido Alves Temporário Auxiliar 40h 22/09/2015 
 Jefferson Leandro Ramos de Oliveira Temporário Auxiliar 40h 30/01/2015 
Joel Araujo Queiroz Temporário Auxiliar 40h 13/03/2015 
Louise Gabriela Silva de Souza Temporário Auxiliar 40h 13/03/2015 
Luciane Schulz Temporário Auxiliar 40h 12/03/2015 
Luciene de Vasconcelos Casado Temporário Auxiliar 40h 05/08/2015 
Lutiane Pompeu de Paula Temporário Auxiliar 40h 20/10/2015 
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Maria Carolina Lúgano Izuibejeres Temporário Auxiliar 40h 12/03/2015 
Maria da Paz  S. de oliveira Temporário Auxiliar 40h 04/08/2015 
Odara Raquel Kunkler Temporário Auxiliar 40h 30/07/2015 
 Severino Ramos dos Santos Maia Temporário Auxiliar 40h 18/03/2015 

Fonte: DPEC 
 
 
Houve diferença em relação às contratações do ano anterior, já que em 2014 

foram contratados um docente efetivo e seis docentes substitutos. As contratações de 
docentes substitutos foram feitas todas para regime de 40 horas de trabalho semanal. 
Dos 17 (dezessete) professores temporários que variaram entre 2015.1 e 2015.2, quatro 
tem Doutorado, nove tem Mestrado, um tem Especialização e três tem Graduação, 
indicando que, de modo geral, o quadro de professores temporários do DPEC apresenta 
titulação também bastante qualificada. Essa tendência já era verificada no ano de 2014. 
 A equipe administrativa do DPEC é composta pela Chefia (Chefe e Vice-Chefe, 
eleitos em julho de 2015), dois técnicos administrativos e dois bolsistas de apoio 
técnico. A Chefia está sob a responsabilidade, desde julho do corrente ano, dos docentes 
Gilberto Ferreira Costa (Chefe) e Alexandre da Silva Aguiar (vice-chefe). O DPEC 
conta, em seu quadro, com dois servidores técnico-administrativos (Andressa e 
Amanda), graduados, sendo que um deles (Andressa Karla Silva Carvalho) realiza curso 
de mestrado em Antropologia Cultural, estando afastada oficialmente. O Departamento 
conta, ainda, com a colaboração de dois bolsistas de apoio técnico, que se renovam de 
acordo com a finalização do curso ou a mudança da categoria de bolsa para pesquisa ou 
extensão. 
 O Centro de Educação prevê, em sua estrutura organizacional, o funcionamento 
de três Programas: o Programa de Graduação, o Programa de Pós-Graduação e o 
Programa de Formação Continuada. 
 
 

1.3 O Programa de Graduação é composto pelos cursos de Pedagogia, 
presencial e a distância, e pelos componentes curriculares ofertados em todos os cursos 
de licenciatura do Campus Central. Os Cursos de Pedagogia destinam-se à formação 
inicial de profissionais que atuam como docentes na educação infantil e nas séries 
iniciais do ensino fundamental, de coordenadores pedagógicos e de gestores em 
instituições escolares dos diferentes graus de ensino (Educação Infantil, Ensino 
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Fundamental e Médio) e de formadores de recursos humanos em instituições escolares e 
não escolares. Esses Cursos possuem uma estrutura organizacional constituída por 
Coordenação Acadêmica, integrada por Coordenador/a e Vice-Coordenador/a, um 
Colegiado de Curso e um Núcleo Docente Estruturante (NDE). O Curso de Pedagogia 
presencial foi criado em 1976, e desenvolve atualmente o Currículo 01/2011, aprovado 
pela Resolução n. 139/2009 - CONSEPE, de 18 de agosto de 2009. O Curso foi criado 
pela Resolução no 213/2010 - CONSEPE, de 16 de novembro de 2010 e desenvolve o 
primeiro Projeto Curricular, com previsão de formar a primeira turma em 2016.  
 Os componentes curriculares ministrados pelos docentes do CE nos demais 
cursos de licenciatura, presenciais e a distância, contribuem para formar 
pedagogicamente docentes de áreas específicas para atuar nos anos finais do ensino 
fundamental e no ensino médio, em licenciaturas vinculadas a outros quatro Centros 
Acadêmicos (CCHLA, CB, CCET e CCS) e a uma Unidade Acadêmica Especializada 
(Escola de Música).  
 A formação pedagógica dos cursos de licenciatura conta com a articulação da 
Coordenação Pedagógica das Licenciaturas, criada pela Resolução n. 066/2004 – 
CONSEPE, de 21 de setembro de 2004, e o Conselho Pedagógico das Licenciaturas, 
formado por representantes docentes do CE nos Colegiados dos Cursos de Licenciatura. 
Essa Coordenação tem como objetivo promover a integração entre os diferentes cursos 
de licenciatura e as Unidades e Laboratórios do CE, além de acompanhar a execução 
dos estágios supervisionados de formação de professores, de modo a contribuir para 
formulação de propostas de políticas de formação para docentes do ensino básico. 
 Assim sendo, o Programa de Graduação compreende: 

 Dois Cursos de Licenciatura em Pedagogia (presencial e a distância) 
 Formação Pedagógica nos Cursos de Licenciatura da UFRN (19 presenciais e a 

oito cursos a distância, em 2015. 
 
 

 1.4 O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) foi criado pela 
Resolução nº105/77- CONSEPE, de 15 de agosto de 1977, completando, em 2015, 38 
(trinta e oito) anos de existência. Inicialmente, funcionou com o Curso de Mestrado em 
Educação e foi instituído como Programa de Pós-Graduação pela Resolução nº 257/93 - 
CONSEPE, de 21 de dezembro de 1993, quando da criação do Curso de Doutorado em 
Educação. O PPGEd é constituído pelos cursos de mestrado e doutorado (stricto sensu), 
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na área de concentração educação, destinados a candidatos graduados que visam 
aprofundar estudos e pesquisas em educação e oferece, de acordo com a demanda, 
cursos de especialização (lato sensu). Ao longo do seu desenvolvimento, o PPGEd 
formou 1.099 (hum mil e noventa e nove) pesquisadores em educação, sendo 645 
(seiscentos e quarenta e cinco) mestres e 454 (quatrocentos e cinqüenta e quatro) 
doutores.  

O PPGEd mantém em seu núcleo principal 54 (cinqüenta e quatro) docentes, dos 
quais 49 (quarenta e nove) são permanentes e cinco são colaboradores. Entre os 
colaboradores, registram-se três docentes que possuem vínculos com outras instituições, 
como a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) (Antonio Lisboa Leitão de 
Souza), o Instituto Federal de Educação e Tecnologia (IFRN) (Dante Henrique Moura) 
e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCAr) (Rosa Aparecida Pinheiro), um 
docente do Departamento de Matemática (Bernadete Barbosa Morey) e um docente em 
atividade no CE (Elda Silva do Nascimento Melo). Entre os docentes permanentes, o 
Programa conta com a valiosa colaboração de quatro docentes aposentados com 
contrato de professores voluntários (Maria Aparecida de Queiroz, Maria Arisnete 
Câmara de Morais, Maria da Conceição Sgadari Passeggi e Maria da Conceição Xavier 
de Almeida). Conta, também, com a participação de docentes dos Departamentos de 
Educação Física, Comunicação, Artes e Fisioterapia da UFRN, conforme Quadro n° 06 
abaixo: 

 
 

Quadro n° 06 – Docentes do PPGED 
Professor Vínculo no PPGED Departamento 

Adir Luiz Ferreira Permanente DFPE 
Alda Maria Duarte Araujo Castro Permanente DFPE 
Alessandra Cardozo de Freitas Permanente DPEC 
Alessandro Augusto de Azevedo Permanente DPEC 
Andre Ferrer Pinto Martins Permanente DPEC 
Antonio Basílio Novaes Thomaz de Menezes Permanente DFIL 
Antonio Cabral Neto Permanente DFPE 
Antonio Lisboa Leitão de Souza Colaborador UFCG 
Bernate Barbosa Morey Colaboradora DMAT 
Betânia Leite Ramalho Permanente DPEC 
Claudianny Amorim Noronha Permanente DPEC 
Crislane Barbosa de Azevedo Permanente DPEC 
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Dante Henrique Moura Colaborador IFRN 
Débora Regina de Paula Nunes Permanente DFPE 
Denise Maria de Carvalho Lopes Permanente DFPE 
Elda Silva do Nascimento Melo Colaboradora DPEC 
Érika dos Reis Gusmão Andrade Permanente DFPE 
Francisco Ricardo Lins Vieira de Melo Permanente DFST 
Gilmar Barbosa Guedes Permanente DFPE 
Iran Abreu Mendes Permanente DPEC 
Isauro Beltran Nunez Permanente DPEC 
Jefferson Fernandes Alves Permanente DPEC 
Jose Pereira de Melo Permanente DEF 
Josivânia Marisa Dantas Permanente DPEC 
Karenine de Oliveira Porpino Permanente DART 
Karyne Dias Coutinho Permanente DPEC 
Lucia de Araujo Ramos Martins Permanente DFPE 
Luciane Terra dos Santos Garcia Permanente DFPE 
Lucrecio Araujo de Sá Junior Permanente DPEC 
Luzia Guacira dos Santos Silva Permanente DFPE 
Magna Franca Permanente DFPE 
Márcia Maria Gurgel Ribeiro Permanente DPEC 
Maria Aparecida Dias Permanente DEF 
Maria Aparecida de Queiroz Permanente Professor 

voluntário 
Maria Arisnete Câmara de Morais Permanente Professor 

voluntário 
Maria da Conceição Ferrer Botelho Sgadari 
Passeggi Permanente Professor 

voluntário 
Maria da Conceição Xavier de Almeida Permanente Professor 

voluntário 
Maria das Graças Pinto Coelho Permanente DCOM 
Maria Estela Costa Holanda Campelo Permanente DFPE 
Maria Inês Sucupira Stamatto Permanente DFPE 
Maria Goretti Cabral Barbalho Permanente DFPE 
Mariângela Momo Permanente DFPE 
Marisa Narcizo Sampaio Permanente DPEC 
Marlécio Maknamara Da S. Cunha Permanente DPEC 
Marlúcia Menezes De Paiva Permanente DFPE 
Marly Amarilha Permanente DFPE 
Marta Maria Castanho Almeida Pernambuco Permanente DPEC 
Marta Maria de Araujo Permanente DFPE 
Moises Domingos Sobrinho Permanente DFPE 
Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães Permanente DFPE 
Rosa Aparecida Pinheiro Colaborador UFSCAr 
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Rosália de Fátima e Silva Permanente DFPE 
Tatyana Mabel Nobre Barbosa Permanente DPEC 
Terezinha Petrucia da Nóbrega Permanente DEF 
Walter Pinheiro Barbosa Junior Permanente DFPE 
Fonte: PPGED 

 
 
A estrutura organizacional do PPGEd é formada pelo Colegiado Pleno, 

composto por todos os docentes e representantes discentes, o Colegiado de 
Representantes, formado pelos representantes das Linhas de Pesquisa e representantes 
discentes, uma Coordenação, formada pela Coordenadora (Alda Maria Duarte Araújo 
Castro) e Vice-Coordenadora (Luzia Guacira dos Santos Silva), uma Secretaria formada 
pelo secretário (Milton José Câmara dos Santos) e outros três servidores técnico-
administrativos (Letissandra Silva e Silva, Rodrigo Toledo Teixeira Câmara e Mariana 
Camilo Medeiros Rosa) e quatro bolsistas de apoio técnico.  

O PPGEd vem se consolidando como um espaço reconhecido de qualificação 
profissional de mestres e doutores na área da Educação, na produção e na difusão do 
conhecimento na área, nas regiões Norte e Nordeste, sendo avaliado pela CAPES, no 
triênio 2010/2012 com o conceito 4. Destaca-se sua inserção social, notadamente na 
formação de quadros docentes e de pesquisadores para instituições públicas e privadas 
de Educação Superior e, de modo particular, para o sistema público de Educação 
Básica, contribuindo, dessa forma, para uma educação democrática e de qualidade 
social. Considera-se, ainda, que o PPGEd vem desencadeando uma série de iniciativas 
para consolidar, em níveis mais elevados, a sua conceituação no processo avaliativo que 
será realizado, no quadriênio 2013/2016, pela CAPES. 

Ratifica-se, a exemplo de anos anteriores, o papel que o PPGED vem 
desempenhando, em articulação com os Departamentos e demais Programas do Centro 
de Educação, na formação de quadros docentes para a própria UFRN, principalmente 
para as Licenciaturas. Essa ação tem demarcado uma atuação do PPGED no sentido de 
fortalecer os cursos de graduação com os quais estabelece relações. Tal atuação se 
expressa tanto no envolvimento de estudantes bolsistas em projetos de pesquisa quanto 
na produção de conhecimento sobre a realidade da educação brasileira, com destaque 
para as particularidades locais e regionais, repercutindo nos conteúdos abordados nas 
aulas ministradas pelos dos docentes do PPGEd na graduação e na extensão.  
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O Programa tem por objetivos: promover estudos e pesquisas sobre a educação, 
nas suas mais distintas formas, dimensões e orientações teórico-metodológicas, 
preservada a organicidade da estrutura curricular estabelecida entre a área de 
concentração, linhas e projetos de pesquisa; oferecer cursos de pós-graduação lato e 
stricto sensu voltados para a formação científica de pesquisadores e docentes em 
Educação, nos cursos de especialização, mestrado e doutorado; estabelecer relações de 
cooperação com os órgãos que desenvolvem a educação básica, contribuindo para a 
melhoria das políticas e ações educativas; promover política de cooperação 
internacional, fortalecendo os intercâmbios entre docentes e discentes do Programa e 
abrindo novos espaços de colaboração, buscando a excelência da pós-graduação; 
desenvolver políticas de integração e de solidariedade com outros programas de pós-
graduação com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós- graduação no Estado e 
no País; oferecer estágios de pós-doutoramento para profissionais da área da educação, 
tendo em vista a atualização e a consolidação de grupos de pesquisa e do corpo docente 
das universidades e instituições de pesquisa.  

O Programa está estruturado em 07 (sete) Linhas de Pesquisa: 
01- Educação, Política e Práxis Educativa; 
02- Educação, Formação e Profissionalização Docente; 
03-  Educação e Inclusão em Contextos Educacionais; 
04-  Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas; 
05- Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas; 
06-  Educação, Comunicação, Linguagens e Movimento; 
07-  Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos. 
 
Além dos cursos stricto sensu, o Centro oferece cursos de especialização em 

diversas áreas, vinculados tanto ao PPGEd quanto dos Departamentos Acadêmicos.  
 
 
1.5 O Programa de Formação Continuada do Centro de Educação – 

PROFOCO contribui para a resposta institucional do Centro de Educação na luta por 
uma educação de qualidade no Estado do Rio Grande do Norte e, também, da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), como parceira da Rede 
Nacional de Formação Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica 
do Ministério da Educação (MEC). O PROFOCO, desde 2014, funciona articulando-se 
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com seu Colegiado, criado por meio da Resolução no 01/2014-CE, de 13 de março de 
2014, que prevê duas reuniões ordinárias em cada período letivo, totalizando quatro 
reuniões anuais. 

Diante do papel estratégico do Centro de Educação nas ações institucionais 
relativas à formação continuada de professores, verifica-se uma convergência de 
agendas do PROFOCO e do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica – COMFOR/UFRN, 
previsto na Resolução nº 01/2011 - MEC, de 17 de agosto de 2011. Esse Comitê Gestor 
assume, no âmbito da instituição, o papel de gerenciar as ações de Formação Inicial e 
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica, assegurando a indução, 
a articulação, a coordenação e a organização de programas e ações de formação inicial e 
continuada de profissionais do magistério da educação básica. No cumprimento do seu 
papel, o COMFOR conta com o apoio do PROFOCO, no que diz respeito às ações que 
envolvem os cursos coordenados por professores do Centro de Educação. 

Em 2015, o PROFOCO sofreu mudanças na equipe gestora que, em decorrência 
das eleições para Direção e Vice-direção do Centro de Educação, o Professor Jefferson 
Alves, antes coordenador do PROFOCO, passou a ocupar o cargo de vice-diretor do 
Centro de Educação. Dessa forma, e como havia sido previsto pela equipe gestora ao 
assumir o PROFOCO, foi convocada a eleição para a Coordenação do Programa. O 
quadro de assistentes que atua diretamente na coordenação também se alterou, passando 
o Programa a funcionar com uma equipe de duas pessoas na coordenação, três 
secretários e dois bolsistas de apoio técnico. Além disso, ressaltamos a saída do servidor 
Leonardo Vieira, que solicitou demissão da UFRN e, em contrapartida, a chegada do 
servidor técnico-administrativo Diego Lemos. 

É importante ressaltar que essa equipe de assistentes é compartilhada 
diretamente com o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica - COMFOR, que funciona no mesmo 
espaço do PROFOCO, dentro do Centro de Educação. A maior parte da equipe 
encontra-se em atividade durante os turnos da manhã e da tarde, com exceção dos 
bolsistas de apoio técnico, Felipe Silveira e Isadora Andrade, que atuam, segundo a 
legislação, exercendo suas atividades durante meio turno cada. Toda a equipe partilha as 
atividades inerentes ao planejamento, organização e oferta dos cursos. 
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1.6 O Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp) é um Colégio de 
Aplicação, vinculado ao Centro de Educação como unidade Suplementar. Oferece à 
comunidade uma educação básica de qualidade para crianças da Educação Infantil (de 6 
meses aos 5 anos) e dos primeiros anos do Ensino Fundamental (de 6 anos aos 8 anos). 
O ingresso das crianças é feito a partir da abertura anual de vagas e publicação de Edital 
para a realização do sorteio, aberto à comunidade em geral. O NEI possui 15 turmas 
com um total de 303 (trezentos e três) estudantes, em 2015. Esses estudantes pertencem 
a diferentes classes socioeconômicas, assim como residem em diferentes bairros da 
cidade.  

O corpo docente dessa Unidade é formado por 45 professores efetivos, com DE, 
e dez (10) professores substitutos, com 40 horas, que ingressam mediante concurso 
público federal, pertencendo à carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 
(EBTT) com qualificação desde graduados a doutores, comprovada em concurso 
público. Os docentes desenvolvem seus trabalhos abrangendo o ensino, a pesquisa e a 
extensão. Além dos docentes, fazem parte da equipe dessa unidade 15 bolsistas de apoio 
técnico administrativo, 12 funcionários terceirizados e 30 funcionários técnico-
administrativos. 

Quanto à titulação, dos quarenta e cinco (45) docentes que fazem parte do 
quadro de professores efetivos do NEI/CAp,  oito são doutores, vinte (20) são mestres e 
dezessete (17) têm especialização. Os dez professores substitutos, no que se refere à 
titulação, um é mestre, quatro possuem especialização e cinco possuem graduação, 
como mostra o Quadro nº 07, a seguir: 

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

 Graduação Especialização Mestrado Doutorado Total 
Docentes 
Efetivos - 17 20 08 45 
Docentes 

Substitutos 05 04 01 - 10 
Total 05 21 21 08 55 
Fonte: NEI/CAp 
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Em termos percentuais, considerando a titulação, o corpo docente efetivo do 
NEI/CAP conta com 18% de doutores, 44% de mestres, e 38% de especialistas, 
conforme mostra o Gráfico nº 05, abaixo: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: NEI/CAp 
 
A categoria professor substituto apresenta, no que diz respeito à titulação, os 

seguintes percentuais: 10% de mestres, 40% de especialistas e 50% de graduados, 
segundo o Gráfico nº 06, a seguir: 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fonte: NEI/CAp 

Gráfico n° 05 – Titulação do corpo docente 
permanente do NEI/Cap 

Gráfico n° 06 – Qualificação do corpo docente 
temporário do NEI/CAp 
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Os professores do NEI/CAp, à maneira das demais unidades do Centro, 
desenvolvem  atividades de ensino, pesquisa, extensão e de administração, considerando 
a inserção desses profissionais no Programa de Formação Continuada, onde atuam em 
cursos de capacitação e de especialização, e a sua participação em grupos de pesquisas 
voltados para compreensão da problemática da infância.  

 
 
1.7. O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores (LIFE/CE), 

em processo de consolidação, dá continuidade aos compromissos com a qualificação 
dos profissionais da educação, manifestados em vários itens de suas linhas prioritárias 
de ação (Plano de Gestão, Quadriênio 2011-2015, p.36 e seguintes). Em 2015, 
privilegiou a consolidação dos Laboratórios de Ensino-aprendizagem, de Políticas 
Públicas Educacionais e de Tecnologia Educacional. Para instalação desses 
Laboratórios, o CE participou, em 2012, de Edital da CAPES, com uma proposta de 
criação de Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE), como 
espaço articulador de diferentes cursos de licenciatura, na tentativa de promover novos 
percursos formativos dos graduandos, com vistas a incorporar princípios como a 
flexibilidade, a interdisciplinaridade, a articulação entre teoria e prática, a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a inovação científica, tecnológica 
e pedagógica.  

O Projeto junto a CAPES concluiu, em 2015, contribuindo para equipar alguns 
espaços provisórios do Centro para o funcionamento dos laboratórios, uma vez que a 
expectativa para dinamização dos Laboratórios está centrada na inauguração do novo 
espaço do Bloco I do Setor V, em construção em 2015. Esse novo espaço possibilitará 
ao Centro congregar as ações com as diferentes Licenciaturas, coordenando ações 
articuladas com os demais Centros, especialmente com aqueles que já dispõem de 
laboratórios, como é o caso de Química, Física, Biologia e Matemática. Nesse contexto, 
a Comissão encarregada de elaborar a proposta de reformulação do Regimento Interno 
do Centro de Educação discutiu, em 2015, a possibilidade de integração desses 
laboratórios em uma Unidade Suplementar denominada Laboratórios Interdisciplinares 
de Formação Docente, diretamente subordinada ao Centro. Essa estrutura compreenderá 
o Laboratório de Ensino-Aprendizagem (LEA), o Laboratório de Políticas Públicas 
Educacionais (LAPPE) e o Laboratório de Tecnologia Educacional (LTE). A criação do 
LIFE/CE permitirá, assim, uma maior integração entre os diferentes cursos de formação 
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docente, a articulação entre os programas institucionais para o ensino básico, o 
desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, além da produção e 
experimentação de materiais didático-pedagógicos voltados à formação inicial e 
continuada de professores. 

 
 

1.8 Organização funcional das unidades  
 
 O Centro de Educação é regido por seu Conselho de Centro e organizado de 
acordo com as seguintes Unidades, dirigidas e coordenadas por docentes como 
discriminado nessa organização funcional: 
 
Conselho do Centro (CONSEC/CE) 
Márcia Maria Gurgel Ribeiro – Diretora – Presidente 
Jefferson Fernandes Alves – Vice-Diretor – Vice-Presidente 
Marcos Antonio de Carvalho Lopes – Vice-Diretor – Vice-Presidente (até setembro de 
2015) 
Walter Pinheiro Barbosa Junior - Chefe do DFPE 
Renata Viana de Barros Thomé - Vice-Chefe do DFPE 
Gilberto Ferreira Costa – Chefe do DPEC 
Alexandre da Silva Aguiar – Vice-Chefe do DPEC 
Marisa Narcizo Sampaio – Coordenador do Curso de Pedagogia (presencial) 
Cynara Teixeira Ribeiro – Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia (presencial) 
Maria Cristina Leandro de Paiva - Coordenadora do Curso de Pedagogia a Distância 
Flávio Boleiz Júnior – Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia a Distância 
Alda Maria Duarte de Araújo Castro– Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
Luzia Guacira dos Santos Silva – Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 
Crislane Barbosa de Azevedo – Coordenadora das Disciplinas Pedagógicas das 
Licenciaturas 
Soraneide Soares Dantas – Vice-Coordenadora das Disciplinas Pedagógicas das 
Licenciaturas 
Ana Santana Souza – Coordenadora do Programa de Formação Continuada 
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Jacyene Melo de Oliveira – Vice-Coordenadora do Programa de Formação Continuada 
Teresa Régia Araújo de Medeiros – Diretora do Núcleo de Educação da Infância 
Keila Barreto de Araújo – Vice-Diretora do Núcleo de Educação da Infância 
Tatyana Mabel Nobre Barbosa – Representante do CE no CONSEPE 
Aline de Pinho Dias – Representante suplente do CE no CONSEPE 
Rita de Cássia Barbosa de Paiva Magalhães – Representante do corpo docente do DFPE 
Rosália de Fátima e Silva – Representante suplente do corpo docente do DFPE 
Mércia de Oliveira Pontes - Representante do corpo docente do DPEC 
Marlécio Maknamara da Silva Cunha - Representante suplente do corpo docente do 
DPEC 
Marcela Rafaela Silva Rodrigues – Membro Titular Representante do Corpo Técnico - 
Administrativo 
Danielson Diogo Farias Dantas – Membro Suplente Representante do Corpo Técnico-
Administrativo 
 
Administração do Centro de Educação 
Laíse Tereza Silveira Dias – Secretária do Centro  
Danielson Diogo Farias Dantas – Assessores Técnicos de Administração 
Alexandre Lopes de Freitas - Auxiliar em Administração 
Marcela Rafaela Silva Rodrigues – Assessora Técnica de Planejamento e 
Execução Orçamentária 
Reinaldo Tamandaré do Nascimento Júnior – Assessor Técnico- Científico 
Sandra Mara de Oliveira – Coordenadora do LTE - Roteirista 
Kelly Virginia Freire de Oliveira – Assistente em Administração 
Angélica Ferreira da Fonseca – Técnica em Tecnologia da Informação 
Wagner Nicácio de Castro Barbosa – Técnico em Tecnologia da Informação 
Teresinha Pereira da Rocha – Assessora Pedagógica 
Francisca Francinete Pereira – Auxiliar em Administração 
Sergio Francisco Baracho – Contínuo  
Yanak Ferreira da Silva – Intérprete de LIBRAS 
Carlos Eduardo Pereira de Oliveira - Intérprete de LIBRAS 
Marcos Saiande Casado – Assessor Técnico de Avaliação 
Cauê Soares Oliveira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Iago de Souza Pinheiro - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
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Rainier Alves do Nascimento - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Jordão Faustino da Silva Neto - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Dênis Rafael Lopes da Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Francisco José da Silva Rocha Filho- Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Luana Tayze Xavier de Melo - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Maly Solianny da Costa Estevam - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Raíssa Menezes Sérvio - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
José Lindemberg de Andrade – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Marciula Gorgonio Coutinho Madruga – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Alynne da Silva Praxedes  – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Mircelania Cavalcante do Nascimento – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Camilly Petronilo Martins – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
 
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE) 
Walter Pinheiro Barbosa Junior - Chefe  
Renata Viana de Barros Thomé - Vice-Chefe 
Erika dos Reis Gusmão Andrade - Chefe (até julho de 2015) 
Rita de Cássia Barbosa de Paiva Magalhães – Vice-Chefe (até julho de 2015) 
Lorena Neves Macedo - Secretária do Departamento 
Igor Fernando Costa Fernandes - Assistente em Administração 
Pedro Vitor Rodrigues Barbosa - Bolsista de Apoio Técnico 
Thuize Thainá Melo Nascimento - Bolsista de Apoio Técnico 
 
Departamento de Práticas Educacionais e Currículo – (DPEC) 
Gilberto Ferreira Costa – Chefe 
Alexandre da Silva Aguiar – Vice-Chefe 
Karyne dias Coutinho – Chefe (até julho de 2015) 
Marlécio Maknamara da Silva Cunha – Vice-Chefe (até julho de 2015) 
Andresa Karla Silva Carvalho – Secretária 
Amanda Medeiros de Araújo Costa – Assistente em Administração 
Deivid Andrier Matos Neves – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Vinicius Paulino de Araujo – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo  
 
 



36 

Coordenação do Curso de Pedagogia (COORPED) 
Marisa Narcizo Sampaio – Coordenadora 
Cynara Teixeira Ribeiro – Vice-Coordenadora  
Gilmar Barbosa Guedes – Coordenador (até junho de 2015) 
Elda Silva do Nascimento Melo – Vice-Coordenadora (até junho de 2015) 
Maria das Graças Araújo Bezerra – Secretária 
Magno Márcio da Silva Justino – Assistente em Administração 
Landerson Carlos Porfirio da Silva – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Pérola Soares Combes – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
 
Coordenação do Curso de Pedagogia a Distância (COORDPED/EaD) 
Maria Cristina Leandro de Paiva – Coordenadora 
Flávio Boleiz Junior – Vice-Coordenador 
Marisônia Ribeiro Campos – Secretária 
Eva Gardenia Santos de Azevedo – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
 
Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas (COORDLICE) 
Crislane Barbosa de Azevedo – Coordenadora 
Soraneide Soares Dantas – Vice-Coordenadora 
Larissa Maria Souto Moura – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Luana Tayze Xavier de Melo– Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Jonas Lúcio Teixeira da Costa – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
 
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 
Alda Maria Duarte Araujo Castro – Coordenadora 
Luzia Guacira dos Santos Silva – Vice-Coordenadora 
Milton José Câmara dos Santos – Secretário 
Mariana Camila Teixeira Câmara – Assistente em Administração 
Letissandra da Silva e Silva – Auxiliar em Assuntos Educacionais 
Rodrigo Toledo Teixeira Câmara – Assistente em Administração 
Manoel Honório Romão – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Riceli Caroline de Souza Chacon – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Francisco Mateus Gonçalves Trajano – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Samuel Zwinglio - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
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Programa de Formação Continuada (PROFOCO) 
Ana Santana Souza – Coordenadora 
Jacyene Melo de Oliveira – Vice-Coordenadora  
Diego Araújo Lemos – Secretário 
Gerardo Felipe Silva de Sousa - Técnico em Contabilidade 
Mônica Fernandes Alves de Morais – Auxiliar em Administração (FUNPEC) 
Felipe Silveira Felix– Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
Isadora Beatriz Andrade de O. Bessa – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
 
Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/CE) 
Teresa Régia Araújo de Medeiros – Diretora 
Keila Barreto de Araújo – Vice-Diretora 
Maria de Fátima Araujo – Coordenadora de Ensino da Educação Infantil 
Sandro Cordeiro – Coordenador de Ensino do Ensino Fundamental 
Nayde Solange Fonseca – Coordenadora de Extensão 
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2. DIRETRIZES, LINHAS DE AÇÃO E METAS PARA 2015 
 
 

O Plano Quadrienal de Gestão do Centro Educação 2011-2015 definiu cinco 
Diretrizes orientadoras, desdobradas em linhas de ação, cada uma delas contendo certo 
número de metas a serem alcançadas, de acordo com o cronograma estabelecido 
anualmente. No Quadro nº 03, abaixo, foram indicadas apenas as metas a serem 
alcançadas, em 2015, em relação com as Diretrizes e as linhas de ação definidas no 
Plano de Gestão 2011-2015: 

 
 

Quadro n° 08 – Diretrizes, Linhas de Ação e Metas do CE para 2015 
Diretrizes Linhas de ação Metas previstas  

Expansão e 
qualificação da 
formação dos 

profissionais da 
educação 

3. Consolidação da Política de 
Formação Inicial de 
Professores para a Educação 
Básica, em articulação aos 
demais Centros Acadêmicos 
que desenvolvem cursos de 
licenciatura. 

1. Realizar, até 2015, a reestruturação 
da proposta das disciplinas pedagógicas 
das Licenciaturas. 
3. Ampliar, até 2015, os estágios 
supervisionados no Núcleo de Educação 
da Infância (NEI) e na Unidade de 
Educação Infantil (UEI). 
4. Apoiar integralmente, até 2015, as 
reuniões semestrais do Fórum das 
Licenciaturas. 
5. Desenvolver, durante o quadriênio, 
ações junto ao MEC e à Reitoria para 
dar continuidade a programas 
estratégicos para a formação inicial de 
professoras e para o fortalecimento das 
licenciaturas como o Programa 
PRODOCÊNCIA, o Programa PIBID e 
outros projetos de ensino. 
6. Manter, no período 2011-2015, 
articulação e parceria com a SEEC/RN 
e SME/ Natal e outras instituições. 

4. Consolidação de Política de 
Internacionalização e de 
Mobilidade estudantil, com a 
ampliação de programas de 
intercâmbio nacionais e 
internacionais. 

1. Ampliar em 20% os convênios 
nacionais e internacionais do CE. 
2. Criar condições, durante o período 
2011-2015, para a mobilidade de alunos 
da graduação e da pós-graduação, tanto 
em nível nacional, como em nível 
internacional. 
4. Apoiar, até 2015, a vinda de 
estudantes estrangeiros para programas 
de estudos no Centro de Educação. 
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5. Consolidar, até 2015, as ações 
vinculadas aos convênios nacionais e 
internacionais do Centro de Educação. 

5. Fortalecimento da pesquisa 
e da formação de 
pesquisadores em educação, 
com incentivo à integração 
entre graduação e pós-
graduação, difusão da 
produção acadêmica e 
socialização de conhecimentos 
na área. 

1. Incentivar, no quadriênio 2011-2015, 
os estágios de pesquisa e os estágios 
pós-doutorais, no país e no exterior. 
2. Consolidar os Grupos de Pesquisas 
existentes e apoiar, durante o período, a 
criação de novos grupos e 
desenvolvimento de redes de pesquisa. 
4. Desenvolver, a partir de 2011, uma 
Política editorial, de modo a garantir a 
produção científica dos docentes e 
discentes pós-graduandos. 
5. Ampliar a participação de docentes e 
discentes em eventos nacionais e 
internacionais, de modo a garantir a 
publicação de trabalhos em Anais de 
Colóquios e Congressos. 
6. Incrementar a produção científica dos 
docentes e discentes, fortalecendo a 
Revista Educação em Questão e criando 
outros canais de publicação de artigos, 
livros materiais didático-pedagógicos. 
7. Ampliar, até 2015, o número de 
docentes com bolsas de produtividade 
em pesquisa. 
8. Aumentar, em 10%, o número de 
docentes com publicações em 
periódicos internacionais qualificados. 

6. Fortalecimento e ampliação 
das ações de extensão, com a 
valorização dessas atividades 
como componentes formativos 
em cursos de graduação e de 
pós-graduação e como 
espaço/programa de formação 
continuada junto aos docentes 
da Educação Básica. 

1. Ampliar, entre 2012-2015, o número 
de projetos coordenados por docentes 
do CE e o número de cursos de 
especialização, em especial os cursos 
decorrentes das demandas do sistema 
público de ensino e do MEC. 

Gestão de pessoas 

1. Construção de um plano de 
formação continuada com os 
Departamentos e Unidades 
Suplementares para 
qualificação e titulação do 
corpo docente e dos servidores 
técnico-administrativos. 

1. Implementar, desde 2011, em acordo 
com os departamentos e as unidades 
suplementares, o plano de formação de 
docentes e servidores técnico-
administrativos. 
2. Ofertar, no período 2011-2015, pelo 
menos um curso anual de 
aperfeiçoamento pedagógico dos 
professores do CE, no âmbito do 
Programa de Atualização Pedagógica 
(PAP) – PROGRAD/PROGESP. 
3. Ofertar, no período 2011-2015, no 
âmbito do Programa de Capacitação da 
PROGESP, pelo menos um curso anual 
de capacitação cujos conteúdos 
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programáticos sejam compatíveis com o 
cargo ocupado pelo servidor e com os 
ambientes organizacionais. 
5. Oferecer, durante o período 2011-
2015, as condições necessárias para os 
docentes realizarem seus programas de 
formação pós-doutoral. 

2. Incentivo à participação dos 
docentes e dos servidores 
técnico-administrativos em 
eventos culturais, científicos, 
em atividades de formação e 
fortalecimento da comunicação 
e das interações entre 
servidores. 

1. Manter, durante a gestão 2011-2015, 
o programa de afastamento de docentes 
e servidores técnico-administrativos 
para participar de eventos científicos, 
culturais e de formação. 
3. Manter, conjuntamente com 
Departamentos e Unidades 
Suplementares, uma agenda anual de 
comemorações de datas significativas 
para docentes e servidores técnico-
administrativos. 
4. Promover, em articulação com a Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGESP), pelo menos uma atividade 
anual de ginástica laboral destinada a 
docentes e servidores técnico-
administrativos. 
5. Elaborar, anualmente, em 
colaboração com os Departamentos e 
Unidades Suplementares, um calendário 
de eventos acadêmicos, culturais e 
administrativos do Centro de Educação. 

3. Ampliação do quadro de 
pessoal docente e técnico-
administrativo, assegurando as 
condições para o 
desenvolvimento do trabalho 
de todos os setores e as 
atividades de ensino que 
constituem o Centro de 
Educação. 

3. Realizar, a partir de 2012, reuniões 
anuais entre gestores e servidores para 
analisar e avaliar as necessidades de 
pessoal em cada setor. 

Ampliação e 
modernização da 

infraestrutura 
4. Paisagismo e ambientação 
dos espaços internos e externos 
do CE. 

6. Elaborar, a partir de 2011, e manter 
atualizada a home page do CE e de suas 
unidades. 

Modernização da 
gestão 

administrativa e 
financeira 

1. Planejamento para a 
participação dos docentes do 
Centro nas demandas para a 
área de educação, apresentadas 
pelo Ministério da Educação, 
Secretarias Municipais e 
Estadual e Conselhos Estadual 
e Municipal de Educação, 
fortalecendo as relações com a 
Educação Básica. 

3. Participar, de 2012 a 2015, de todas 
as reuniões do Fórum Estadual 
Permanente de Apoio à Formação 
Docente. 

2. Fortalecimento das relações 
acadêmicas com outras 
Instituições de Ensino Superior 

1. Ampliar, em pelo menos 30%, o 
intercâmbio com instituições, 
associações e grupos de pesquisadores 
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do estado e do país, e também 
com instituições e agências de 
fomento à pesquisa e ao 
ensino. 

estrangeiros. 
3. Ampliar, em pelo menos 30%, os 
projetos de financiamento, junto aos 
órgãos e agências da administração 
pública (municipais, estadual e federal) 
assegurando a participação da área nas 
demandas por uma educação pública de 
qualidade. 

3. Fortalecimento do 
entrosamento entre a Direção 
do CE e as Chefias de 
Departamentos, as 
Coordenações da Graduação, 
da Pós-Graduação, das 
Disciplinas Pedagógicas das 
Licenciaturas, da Formação 
Continuada e as Unidades 
Suplementares da área. 

2. Promover, anualmente, juntamente 
com os Departamentos e Unidades 
Suplementares, os encontros de 
reprogramação (avaliação e 
planejamento) das atividades 
acadêmicas das diferentes unidades. 
3. Realizar, a cada semestre, juntamente 
com os departamentos, e coordenações 
de cursos, reuniões para analisar e 
acompanhar as avaliações dos docentes 
pelos discentes. 
5. Divulgar, semestralmente, nas 
reuniões do CONSEC relatório 
financeiro contendo a aplicação dos 
recursos orçamentários. 
6. Realizar encontros periódicos com os 
servidores técnico-administrativos e 
pessoal terceirizado, para planejar 
estratégias, com vistas a empreender 
melhorias nas relações de trabalho e nos 
procedimentos administrativos. 

Promoção da 
cidadania e da 

inserção social da 
área de educação 

3. Ampliação de projetos e 
programas acadêmicos que 
fortaleçam a interação com os 
diferentes segmentos da 
sociedade e dos sistemas 
públicos de ensino, 
reafirmando o compromisso 
social do CE com a formação 
cidadã e a melhoria da 
qualidade da educação. 

1. Expandir, em pelo menos 30%, os 
projetos e os programas destinados à 
comunidade e ao sistema público de 
ensino. 
3. Aumentar, a cada ano, o número de 
docentes e discentes a participar da 
CIENTEC. 

 
 

As metas, acima referidas, foram atingidas, com maior ou menor intensidade, no 
ano de 2015, como se pode relacionar ao longo deste Relatório, revelando a coerência e 
a pertinência entre as atividades desenvolvidas no ensino, na pesquisa, na extensão e na 
administração. 
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3. ATIVIDADES ACADÊMICAS DA UNIDADE 
 
 
3.1 Atividades de ensino 

 
 
O Centro de Educação mantém, como nos anos anteriores, os compromissos 

com a qualificação do ensino e da formação docente, com o fortalecimento dos cursos 
de Pedagogia e das demais licenciaturas, e com a melhoria da qualidade social da 
educação básica, em especial na educação infantil e no ensino fundamental, 
estabelecendo importantes relações com os sistemas de públicos de ensino.  

Nesse sentido, merecem destaque as ações educacionais desenvolvidas pelo 
Centro de Educação, em 2015, através dos Departamentos, Programas, Cursos, Núcleo 
de Educação da Infância e Laboratórios que o estruturam, sempre em consonância com 
o seu Plano de Gestão 2011-2015, de modo a contribuir para o processo de formação 
inicial e continuada dos docentes que atuam na educação básica e superior, dos sistemas 
público e privado de ensino.  

A primeira Diretriz desse Plano diz respeito à: “Expansão e qualificação da 
formação dos profissionais da educação”. Essa Diretriz orienta todas as atividades de 
ensino, presencial e a distância, na graduação, na pós-graduação e na extensão. O CE 
mantém, como nos anos anteriores, compromissos com a qualificação da formação 
docente, com o fortalecimento dos cursos de graduação e com a melhoria da educação 
básica, compromissos esses expressos na seguinte Linha de ação: “Consolidação da 
Política de Formação Inicial de Professores para a Educação Básica, em articulação aos 
demais Centros Acadêmicos que desenvolvem cursos de licenciatura” e as sete metas a 
ela relacionadas. 

Na formação inicial, o CE assegurou, nos dois semestres de 2015, a oferta de 
dois cursos de Pedagogia, presencial e a distância, contribuindo para a formação do 
pedagogo que atua na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 
Coordenação Pedagógica e na Gestão Escolar.  

No curso de Pedagogia presencial foram ofertados 56 (cinquenta e seis) 
componentes curriculares, entre disciplinas e atividades, pelos dois Departamentos, 
totalizando 193 (cento e noventa e três) turmas, atendendo a uma média de 676 
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(seiscentos e setenta e seis) estudantes ativos. O Curso de Pedagogia presencial 
apresentou, em 2015, 85% de taxa de sucesso acadêmico, conforme a PROGRAD, 
sendo essa uma excelente taxa de conclusão de Curso.  

O Curso de Pedagogia a distância conta com 599 (quinhentos e noventa e nove) 
estudantes ativos, em 2015, distribuídos em 11 (onze) polos (Natal, Parnamirim, Nova 
Cruz, Luís Gomes, Currais Novos, Caicó, Marcelino Vieira, Macau, Caraúbas, Martins 
e Grossos). Foram ofertados, em 2015, 21 (vinte e um) componentes curriculares 
diferentes, entre disciplinas e atividades, num total de 104 (cento e quatro) turmas no 
primeiro semestre e 117 (cento e dezessete) turmas, no segundo semestre, atendendo a 
uma média de739 (setecentos e trinta e nove) estudantes. 

O CE, no que se refere ao ensino a distância, manteve articulação permanente 
com a Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), coordenada por docente deste 
Centro (Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo), propiciando espaços para a participação 
dos docentes em todos os cursos e a produção de materiais didáticos e vídeos, com 
vistas à institucionalização da modalidade. A SEDIS possibilita o apoio à produção de 
material didático e à organização das ações de tutorias nos diferentes polos, em 
articulação direta com a Universidade Aberta do Brasil e o Ministério da Educação. 
Mais recentemente, a SEDIS instituiu o Setor de Acessibilidade para desenvolver 
processos de adaptação do material didático a ser utilizado por estudantes com 
deficiência visual, considerando a ampliação e tradução intermiótica, por meio da 
Audiodescrição. Esse setor está sob a coordenação de docente do DPEC (Jefferson 
Fernandes Alves), e vem se dedicando, também, a acessibilidade comunicacional de 
material audiovisual, por meio da Audiodescrição, da Lengendagem para Surdos e 
Ensurdecidos e da Tradução em LIBRAS. 
 Além da responsabilidade direta pelo funcionamento e pela gestão dos Cursos de 
Pedagogia, o CE ofereceu, em 2015, por meio dos seus Departamentos, uma média de 
59 (cinquenta e nove) turmas de conteúdo pedagógico, na modalidade presencial, 43 
(quarenta e três) turmas na modalidade a distância, além dos diversos componentes de 
quatro estágios supervisionados, totalizando 400 horas, que integram a formação de 
professores nos 19 (dezenove) cursos de Licenciatura presenciais e nos oito cursos a 
distância, que funcionam no Campus Central da UFRN, registrando uma forte inserção 
em todas as licenciaturas da instituição.  
 Ao longo do ano acadêmico de 2015, foram ofertados, pelo DPEC, 
semestralmente, 76 (setenta e seis) componentes curriculares, totalizando 213 (duzentos 
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e treze) turmas, no primeiro semestre, e 231 (duzentas e trinta e uma), no segundo, 
como mostra o Quadro nº 09, abaixo:  
 
 

Quadro n° 09 – Turmas ofertadas pelo DPEC em 2015 
Semestre Pedagogia 

presencial 
Pedagogia 

Ead 
Licenciaturas 

presenciais 
Licenciaturas 

Ead Total 
2015.1 48 64 61 40 213 
2015.2 48 81 59 43 231 

Fonte: SIGAA 
 
  As turmas abertas, pelo DPEC, nos 76 (setenta e seis) componentes curriculares 
possibilitaram a abertura e preenchimento de mais de 5000 (cinco mil) vagas, tanto na 
modalidade presencial, como na modalidade a distância.   
 

Gráfico n° 07 - Oferta de vagas em turmas de graduação do DPEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIGAA 
 

Vale salientar, nesse contexto, o expressivo número de turmas de Estágios 
Supervisionados de Formação de Professores, evidenciando o impacto que o DPEC tem 
sobre os cursos de Licenciatura aos quais atende, bem como a importante e necessária 
parceria de trabalho junto à Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das 
Licenciaturas, unidade do Centro de Educação, responsável pelo estreitamento de laços 
entre os dois Departamentos do Centro e as coordenações dos referidos cursos, com 
vistas a um trabalho articulado de formação de professores na UFRN.  
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Dando continuidade à meta de conclusão da oferta do Currículo 004, em 
extinção, conforme o Plano de Gestão 2011-2015 (p. 36), o DPEC trabalhou, em 2015, 
em parceria com a Coordenação do Curso de Pedagogia presencial, no sentido de 
viabilizar a oferta dos componentes curriculares para os estudantes remanescentes. 
Assim sendo, das turmas disponibilizadas, em 2015, pelo DPEC, três delas foram 
ofertadas visando atingir essa meta. As três turmas em questão permitiram a matrícula 
de dez estudantes, conforme pode se observar no Quadro nº 10, abaixo:  

 
 

Quadro n° 10 – Componentes e turmas ofertadas para estudantes do currículo antigo do 
Curso de Pedagogia, em 2015 

Componentes Ch Período Matrículas/ 
Turma Docente 

PEC0644 Prática de Ensino 
em Didática 90h 2015.1 03/30 

Karyne Dias 
Coutinho e Francisco 
Vitorino de Andrade 

Junior 
PEC0651 Prática de Ensino 

na Escola de 1º Grau 180h 
2015.1 06/30 Francisco Vitorino de 

Andrade Junior 
2015.2 01/30 Lutiane Pompeu de 

Paula 
Fonte: DPEC 

 
As demais turmas ofertadas para o curso de Pedagogia presencial atendem ao 

Currículo 01/2011, fruto da reformulação curricular que culminou numa nova proposta 
de formação, mais atualizada e apropriada às exigências das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o Curso, de 2006, e cujos componentes passaram a ser ofertados a partir 
de 2009.1.  

O DFPE foi responsável, em 2015.1, pela oferta de 52 (cinquenta e duas) turmas 
ao curso de Pedagogia presencial e de 55 (cinquenta e cinco) turmas as demais 
licenciaturas presenciais da UFRN. Em 2015.2, o DFPE ofertou 51 (cinquenta e uma) 
turmas ao curso de Pedagogia presencial, e foi responsável, também, pela oferta de 55 
(cinquenta e cinco) turmas de formação pedagógica das demais licenciaturas da UFRN, 
na modalidade presencial. 

No que se refere à modalidade de ensino a distância, o DFPE foi responsável, no 
semestre 2015.1, pela oferta de 40 (quarenta) turmas, em 2015.1, para o Curso de 
Pedagogia e de 14 (quatorze) turmas de componentes de formação pedagógica de outras 
licenciaturas da UFRN, correspondendo a 54 (cinquenta e quatro) turmas.  
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No segundo semestre de 2015, o DFPE ofereceu 55 (cinquenta e cinco) turmas 
para o Curso de Pedagogia e 72 (setenta e duas) turmas para as demais licenciaturas, 
totalizando 127 (cento e vinte e sete) turmas. O Quadro nº 11, abaixo, mostra com mais 
clareza os componentes ofertados por período, o número de turmas e as modalidades de 
ensino referidas:  
 
 

Quadro n° 11 – Turmas ofertadas pelo DFPE em 2015 

Período Pedagogia 
Presencial 

Pedagogia 
Ead 

Licenciaturas 
presenciais 

Licenciaturas 
Ead Total 

2015.1 52 40 55 14 161 
2015.2 51 55 56 72 234 

Fonte: DFPE 
 
 

Estabelecendo uma comparação no número de vagas ofertadas e preenchidas nos 
componentes curriculares do DFPE, entre 2014 a 2015, observa-se no Gráfico n° 08, 
abaixo, um movimento equilibrado entre os semestres letivos, com uma ligeira elevação 
nas vagas ofertadas e preenchidas, em 2015.1.  Isso demonstra o elevado número de 
estudantes atendidos nos componentes curriculares do Departamento, passando esse 
número de quatro mil vagas em todos os semestres, revelando o grande impacto do 
trabalho desenvolvido nas licenciaturas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: DFPE 

Gráfico n° 08 – Oferta de vagas em turmas de 
graduação do DFPE 
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O Centro de Educação, em seu Plano Quadrienal de Gestão 2011-2015, 
estabeleceu como meta: “Realizar, até 2015, a reestruturação da proposta das disciplinas 
pedagógicas das Licenciaturas”. No entanto, esse processo não foi concluído no tempo 
previsto, tendo em vista a construção e homologação das novas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Formação Inicial e Continuada de professores, Resolução n. 2 – CNE, 
de 1º de julho de 2015. De acordo com essa Resolução, os cursos terão o prazo de dois 
anos, até 2017, para se adequarem a essa nova norma, que prevê o aumento de carga 
horária dos cursos de licenciatura de 2.800 horas para 3.200 horas/atividades. Os 
docentes do CE, articulados pela Coordenação Pedagógica das Licenciaturas 
(COORDLICE), participaram ativamente desse processo, encaminhando sugestões e se 
fazendo presentes de audiência pública promovidas pelo CNE, em Recife/PE. A 
COORDLICE, responsável pela coordenação do Fórum das Licenciaturas, realizou 
quatro reuniões desse Fórum, com os coordenadores de cursos, para discutir esse 
processo de reformulação e a inclusão de novos componentes curriculares nos projetos 
de cursos que assegurem a inclusão de conhecimentos e habilidades sobre:  
 
1ª Reunião Ordinária do Fórum das Licenciaturas da UFRN 
Diversidade étnico-racial e inclusão nos cursos de licenciatura da UFRN – Professores 
Lúcia Araújo Ramos e Martins e Lourival  
Data: 26 de março de 2015 
2ª Reunião Ordinária do Fórum das Licenciaturas da UFRN 
Novas DCN para a formação de professores – em foco a Base Comum Nacional – 
Profa. Dra. Márcia Ângela Aguiar (CNE – Conselho Nacional de Educação) 
Data: 27 de maio de 2015 
3ª Reunião Ordinária do Fórum das Licenciaturas da UFRN 
Esta edição tem como tema “Gestão escolar e novas tecnologias nos cursos de 
licenciatura da UFRN” – Professores Alda Maria Duarte Castro e João Tadeu Weck 
Data: 03 de setembro, das 09h às 12h, no Auditório do Centro de Educação 
4º Reunião Ordinária do Fórum das Licenciaturas  
Reunião com o objetivo de promover a apresentação das propostas acerca da BNCC 
elaboradas pelos diversos grupos de trabalho constituídos nas Unidades da UFRN 
responsáveis pela formação de professores. 
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Data de realização: 03 de dezembro de 2015, com início às 09h, no Auditório do 
NEPSA-CCSA. 
 
Reunião extraordinária do Fórum das Licenciaturas da UFRN 
Participação da Profa. Denise Maria de Carvalho Lopes (DFPE-CE-UFRN) e Prof. 
André Ferrer Pinto Martins (DPEC-CE-UFRN), que contribuirão com as discussões 
sobre a temática “Base Nacional Comum Curricular (BNCC) *. Os expositores são 
membros convidados da Comissão de Especialistas do Ministério da Educação, 
responsável pela elaboração do documento preliminar da Base Nacional Comum 
Curricular, atualmente, em discussão no país.  
Data: 20 de outubro de 2015 (terça-feira), das 09h às 12h, no Auditório do Centro de 
Educação. 

 
Os docentes dos dois Departamentos propuseram e desenvolveram, em 2015, 

sete (07) projetos de monitoria apresentados e aprovados em Editais de Ensino da Pró-
Reitoria de Graduação. No DPEC, na perspectiva de fortalecimento e de melhoria dos 
processos de ensino e de aprendizagem dos cursos de graduação em que atuam, foram 
desenvolvidos dois projetos de monitoria, como mostra o Quadro nº 12, abaixo: 
 
 

Quadro n° 12 – Projetos de Monitoria do DPEC em 2015 
Título do Projeto Componentes Curriculares 

Envolvidos 
Docentes 

Envolvidos Função 

A formação de 
leitores na escola: 

estratégias 
interdisciplinares 

(01/02/2014 a 
31/12/2015) 

PEC0150 - Estágio Supervisionado 
de Formação De Professores IV 
(TEATRO); PEC0142 - Estágio 
Supervisionado de Formação de 
Professores para o Ensino Médio 
(PORTUGUÊS); PEC0148 - 
Estágio Supervisionado de 
Formação de Professores II 
(TEATRO); FPE5040 - Teoria e 
Prática da Literatura I; EDU0587 - 
Introdução a Educação Especial; 
PEC0147 - Estágio Supervisionado 
de Formação de Professores I 
(TEATRO); PEC0140 - Estágio 
Supervisionado de Formação de 
Professores II (PORTUGUÊS); 
PEC0683 – Didática; PEC0149 - 

Ana Santana Souza  
 

Jefferson Alves 
 

 Alessandra 
Cardozo 

Coordenador
a 
 

 Orientador 
 

Orientadora 
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Estágio Supervisionado de 
Formação de Professores III 
(TEATRO); PEC0141 - Estágio 
Supervisionado de Formação de 
Professores para o Ensino 
Fundamental (PORTUGUÊS);  

Estágio 
Supervisionado em 

História 
(01/02/2014 a 
31/12/2015) 

PEC0165 - Estágio Supervisionado 
de Formação de Professores I 
(HISTÓRIA) PEC0165 - Estágio 
Supervisionado de Formação de 
Professores I (HISTÓRIA); 
PEC0166 - Estágio Supervisionado 
de Formação de Professores II 
(HISTÓRIA);  

Crislane Azevedo Orientadora 

Fonte: SIGAA 
 
 

Quanto ao DFPE, foram cinco projetos de monitoria coordenados e orientados 
por seus docentes, conforme Quadro nº 13, a seguir: 

 
 

Quadro n° 13 – Projetos de monitoria do DFPE, em 2015 
Título do Projeto Componentes Curriculares 

Envolvidos 
Docentes 

Envolvidos Função 
Monitoria na disciplina 
de Libras: melhoria de 

ensino e incentivo a 
docência 

(02/02/2015 a 
31/12/2015) 

FPE5023 - Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS; FPE0087 - 
Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS 
Heloisa Lima 

Perales Coordenador 

Avaliação formativa e 
autoavaliação em turmas 

de licenciatura 
(02/02/2015 a 
31/12/2015) 

FPE0051 - Organização da 
Educação Brasileira; FPE5009 - 
Políticas Públicas e Gestão da 

Educação; FPE5002 - 
Organização e Funcionamento 

da Educação; Brasileira; 
FPE5003 - Fundamentos Sócio-

Econômicos da Educação 

Luciane Terra 
dos S. Garcia 

 
Maria Goretti 

Cabral 
Barbalho 

Coordenadora 
 
 

Orientadora 

Monitoria em 
Fundamentos Sócio-

Filosóficos da Educação 
(01/02/2014 a 
31/12/2015) 

FPE0680 - Fundamentos Sócio-
Filosóficos da Educação 

Flavio Boleiz 
Junior Coordenador 

Falando com as mãos: O 
ensino da Língua 

Brasileira de Sinais na 
escola comum 
(02/02/2015 a 
31/12/2015) 

DED0448 - Metodologia de 
ensino na área de deficiência 

auditiva; FPE0683 - Educação 
especial em uma perspectiva 

inclusiva; FPE0587 - Introdução 
à educação especial; EDU5017 - 

Luzia Guacira 
dos Santos 

Silva 
Coordenador 
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Educação especial em uma 
perspectiva inclusiva; FPE5060 

- Tecnologia assistiva. 
O uso das TIC na 

educação infantil e nos 
anos iniciais (ciclo de 
alfabetização): uma 
iniciação a docência 

(01/02/2014 a 
31/12/2015) 

FPD1006 - Alfabetização e 
Letramento; FPD1011 - 

Fundamentos da Educação 
Infantil; FPE5024 - 

Alfabetização e Letramento II; 
FPE5018 - Educação Infantil 

Maria Cristina 
L. de Paiva 

 
Jacyene Melo 

de Oliveira 

Coordenadora 
 
 

Orientadora 

Fonte: SIGAA 
 
 
A execução de projetos de monitoria acadêmica, pelos professores do Centro, 

reveste-se de grande importância nos cursos de formação de professores e atende a uma 
das linhas prioritárias de ação do Programa de Gestão do CE que prevê o “apoio às 
políticas de inclusão dos discentes, contribuindo para a continuidade de seus estudos e 
maior envolvimento nas atividades acadêmicas” (Plano de Gestão do CE 2011-2015, p. 
45) e aos objetivos dos Laboratórios Interdisciplinares de Formação Docente.  
 Os docentes do DPEC, do DFPE e do NEI orientaram, em 2015, 126 (cento e 
vinte e seis) trabalhos de conclusão de curso (TCC) vinculados aos Cursos de 
Pedagogia. Além dos docentes do CE, docentes de outros departamentos como Ciências 
Sociais e Instituto Metrópole Digital orientaram três TCC de Pedagogia, conforme 
Quadro nº 14, abaixo: 
 
 

Quadro n° 14 – Trabalhos de Conclusão de Curso do Curso de Pedagogia em 2015 
Unidades/Orientadores 2015.1 2015.2 Total Ano 

DFPE 19 46 65 
DPEC 27 28 55 
NEI 01 04 05 

OUTROS 02 02 04 
TOTAL 49 80 129 

   Fonte: SIGAA 
 
 

Comparando-se os anos de 2014 e 2015, registra-se uma diminuição na 
totalidade de trabalhos de conclusão de curso que passaram de 139 (cento e trinta e 
nove), em 2014, para 129 (cento e vinte nove). Essa diferença entre os dois períodos no 
número de trabalhos concluídos deve-se, certamente, ao número expressivo de 
concluintes do curso do currículo antigo, em 2014.  
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A oferta de ensino em educação infantil e ensino fundamental pelo NEI/CAp 
manteve, em 2015, o equivalente a 16 (dezesseis) turmas de educação infantil e 
fundamental, com um total de 303 (trezentos e três) estudantes. No ano de 2015, a 
Unidade garantiu a abertura das três novas turmas, correspondentes a uma de berçário 
duas turmas de Educação Infantil, contabilizando um total de 48 (quarenta e oito) novos 
estudantes. 

A Unidade promoveu, em 2015, de forma mais sistemática, as aulas de 
Educação Física de Música, Dança e Inglês durante todo o período letivo, sob a 
responsabilidade de professores substitutos, especialistas nas referidas áreas. Essa 
iniciativa permitiu ao NEI/CAp proporcionar aos seus estudantes um currículo mais 
diversificado e, consequentemente, mais rico para o processo de aprendizagem das 
crianças.  

O NEI/CAp, contando com a colaboração de professores dos cursos de 
Pedagogia, Artes Visuais, Educação Física, Música, Dança Teatro, Nutrição e 
Psicologia, recebeu também, em 2015, 90 (noventa) estudantes desses cursos para a 
realização de seus estágios supervisionados de formação. Nesse sentido, a Coordenação 
Pedagógica do NEI/CAp tem procurado repensar o processo de estágio supervisionado 
na unidade, de modo a proporcionar, aos estagiários, momentos diferenciados de 
contato/conhecimento, com a prática pedagógica desenvolvida pelos docentes, e a 
oportunidade de documentarem esses momentos, com vistas à criação de um banco de 
dados (arquivo). Assim sendo, durante o estágio supervisionado, os estagiários tem um 
momento para a leitura dos relatórios dos docentes sobre suas práticas, depois, um 
tempo de discussão em pequenos grupos, para, finalmente, em seguida, terem acesso à 
sala de aula, onde poderão observar, atuar e avaliar as atividades de docência. 

O NEI/CAp tem procurado interagir com alguns órgãos e escolas do estado e do 
município de Natal, sobretudo aqueles(as) que se dedicam à educação de pessoas 
portadoras de necessidades especiais. Entre eles podemos destacar o SUVAG, SUESP, 
a Escola Estadual Berilo Wanderley (sala especial multidisciplinar), o Instituto de 
Educação Superior Presidente Kennedy, entre outros. Vale ressaltar que dentro da 
UFRN temos uma parceria consolidada com a Comissão Permanente de Apoio a 
Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE), contando com sua 
assessoria quando necessário. 

Como consequência de sua forte inserção em todas as licenciaturas, o CE, tem 
assumido também, como responsabilidade, estabelecer uma maior articulação com as 
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Secretarias Estadual e Municipais de Educação, enquanto grandes instâncias 
empregadoras, contribuindo para qualificar os cursos de licenciatura, na medida em que 
considera a escola como o centro de referência da formação de educadores. Essas 
articulações têm contribuído para realizar a meta do Plano Quadrienal de: “Manter, no 
período 2011-2015, articulação e parceria com a SEEC/RN e SME/ Natal e outras 
instituições.” 

Neste sentido, o Laboratório Indisciplinar de Formação de Educadores (LIFE), 
que congrega os Laboratórios de Ensino-Aprendizagem (LEA), de Políticas Públicas 
Educacionais (LPPE) e o Laboratório de Tecnologia Educacional (LTE) também 
contribuiu para estabelecer uma forte inserção com os sistemas de ensino. Suas ações 
como um espaço dedicado ao desenvolvimento de experiências significativas em todas 
as áreas de formação (ensino de matemática, ensino de ciências naturais, ensino de 
filosofia, história, geografia e ciências sociais, ensino de línguas, ensino de artes, 
políticas da educação e tecnologias da informação e da comunicação), articulam a teoria 
e a prática, o ensino, a pesquisa e a extensão. Em 2015, os grupos que compõem o LIFE 
realizaram atividades, sob a forma de oficinas/cursos, seminários, eventos e produtos 
(materiais didáticos, artigos e projetos de pesquisa), atendendo não só os estudantes das 
licenciaturas, mas, também, aos professores e gestores da educação básica. 
  O Laboratório de Políticas Educacionais do CE, por exemplo, promoveu em 
2015, o VII Ciclo de Estudos em Políticas Educacionais que teve por objetivo central 
divulgar a produção acadêmica e científica das pesquisas realizadas e discutir sobre as 
atuais políticas educacionais. O referido evento foi realizado mo período de 07 a 09 de 
dezembro de 2015, nas dependências do Centro de Educação. 

Como Unidade Acadêmica responsável pelo desenvolvimento de atividades 
formativas, tanto para os estudantes das licenciaturas, como para professores da rede de 
ensino básico, o Centro deu continuidade, em 2015, à meta 5. “Desenvolver, durante o 
quadriênio, ações junto ao MEC e à Reitoria para dar continuidade a programas 
estratégicos para a formação inicial de professoras e para o fortalecimento das 
licenciaturas como o Programa PRODOCÊNCIA, o Programa PIBID e outros projetos 
de ensino”. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 
coordenado por professor lotado no DPEC (Lucrécio Araújo de Sá Júnior) desenvolveu 
várias ações, em 2015, com destaque para: produção de vídeos, banners, jogos, projetos, 
cartazes, livros organizados pelos bolsistas, planos de aula, artigos, monografias e 
produções artistas e culturais. O Programa, em parceria com a Pró-Reitoria de 
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Graduação, e com o apoio do CE, organizou o IX Encontro Integrativo do PIBID 
UFRN, realizado no período de 09 e 13 de novembro de 2015.  
 No que se refere à formação continuada de educadores, o CE estabeleceu, como 
meta, “ampliar o número de cursos de especialização, em especial os cursos decorrentes 
das demandas dos sistemas públicos de ensino e do MEC” e “ofertar [...] cursos para a 
atualização de professores da educação básica” (Plano Quadrienal, p. 39).  Nesse 
sentido, o CE consolidou o PROFOCO, cuja atuação tem sido decisiva para mapear as 
ações de ensino, de pesquisa e de extensão desenvolvidas por toda a universidade e que 
geram impacto direto na formação licenciada, contribuindo para superar a fragmentação 
e pulverização dessas ações na instituição.  

Docentes do CE coordenaram, em âmbito institucional, as ações do Comitê 
Gestor da Formação de Profissionais para a Educação Básica (COMFOR), previsto no 
Decreto 6.755 – MEC/CAPES, de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional 
de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica. As atividades de 
ensino são a maior demanda diária do Comitê Gestor, tendo a equipe do PROFOCO, 
como corresponsável, especialmente quando se trata de cursos coordenados por 
professores do Centro de Educação. As outras tarefas referem-se a questões relativas à 
implantação dos projetos de cursos em desenvolvimento, em especial a gestão 
financeira.  

Assim, as ações do PROFOCO, em 2015, foram desenvolvidas em consonância 
com o COMFOR/UFRN, implicando numa colaboração mútua e no compartilhamento 
das condições dadas pelo contexto nacional e local para a oferta dos cursos. Desse 
modo, a abertura, o desenvolvimento e a conclusão dos cursos estão diretamente ligados 
aos cenários que, neste ano, se apresentaram no país e no estado do Rio Grande do 
Norte como de restrição orçamentária para a realização das ações de formação. 

Durante o ano de 2015, o PROFOCO e o COMFOR ofertaram seis novos cursos 
de formação continuada. Esses Cursos foram planejados respeitando-se as modalidades 
de aperfeiçoamento, capacitação e especialização, sendo um curso de capacitação, três 
cursos de aperfeiçoamento e dois cursos de especialização. Abaixo, segue o Quadro n° 
15 com os dados referentes a cada ação: 
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Quadro n° 15 – Cursos ofertados pelo PROFOCO em 2015 
Curso Modalidade Coordenador Período Matrícula 

Pacto Nacional pela 
Alfabetização na 

Idade Certa -PNAIC 
2015 

Capacitação Denise Maria de 
Carvalho Lopes 

Ago/2015 a 
Dez/2015 

Inscritos 
Diretos 447 

Inscritos 
Indiretos 

5.617 
Escola da Terra Aperfeiçoamento/ 

Presencial 
Jacyene de Araújo 

Oliveira 
Dez/2015 a 
Ago/2016 160 

Formação 
Continuada e Sala 

de Recurso 
Multifuncional: um 
estudo exploratório 

Aperfeiçoamento/ 
Presencial 

Débora Regina de 
Paula Nunes 

Mar/15 a 
Nov/15 45 

Educação Inclusiva: 
por uma escola sem 

exclusões 
Aperfeiçoamento/ 

Presencial 
Luzia Guacira dos 

Santos Silva 
Jul/15 a 
Dez/15 100 

Especialização em 
Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social 

Especialização/ EaD 
Kilza Fernanda 

Moreira de 
Viveiros 

Ago/15 a 
Jul/16 400 

Docência em 
Educação Infantil 

Especialização/ 
Presencial Naire Capistrano Jan/2015 a 

fev/16 100 
Mat. Diretas 1.252 

Mat. Indiretas 5.617 
Fonte: PROFOCO  

 
Registra-se, como uma das especificidades da execução dos cursos, em 2015, o 

fato da parceria entre o PROFOCO, o COMFOR e a Prefeitura do Município de Lagoa 
Nova, no desenvolvimento do Curso de aperfeiçoamento intitulado “Educação 
Inclusiva: por uma escola sem exclusões”. Após intensas negociações entre a prefeitura 
e os órgãos administrativos da UFRN, o curso foi iniciado atendendo aos professores 
não só do município sede, como também das cidades circunvizinhas.  

Porém, apesar de os professores do CE, através do PROFOCO, garantirem a 
qualidade dos materiais a serem trabalhados com os cursistas e o COMFOR e o 
translado dos formadores ao polo de aulas, a Secretaria de Educação do Município não 
conseguiu realizar os pagamentos combinados anteriormente, dentro dos prazos 
estipulados, aos formadores, e o curso foi suspenso em período de finalização dos 
trabalhos, até que haja a liquidação da dívida. 
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Outra novidade ocorrida em 2015 foi a parceria do PROFOCO com a Fundação 
Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura/FUNPEC, através do desenvolvimento da 
pesquisa e aperfeiçoamento “Formação Continuada e Sala de Recurso Multifuncional: 
um estudo exploratório” e também o “Programa Nacional Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social”, que se desdobra no desenvolvimento de um curso de 
especialização e também atua diretamente no desenvolvimento de uma pesquisa sobre a 
situação de pobreza no Brasil, trabalhando juntamente com o Programa Bolsa Família, 
desenvolvido em todo o País. 

Durante o ano de 2015, o PROFOCO e COMFOR atuaram no acompanhamento 
e gerenciamento de oito ações de formação que tiveram início ainda em 2014. Destes, 
um curso foi realizado na modalidade de capacitação, quatro na modalidade de 
aperfeiçoamento e três na modalidade de especialização. No que segue, inserem-se as 
informações básicas relativas a cada curso:  

 
 

Quadro n° 16 - Cursos Acompanhados pelo PROFOCO em 2015 
Curso Modalidade Coordenação Período Matrícula 

Formação 
Continuada em 

Conselhos Escolares 
Capacitação/EAD Walter Pinheiro Abr/14 a 

set/16 1.060 

Campos de 
Experiência e 

Saberes e Ação 
Pedagógica na 

Educação Infantil 
Aperfeiçoamento Denise Maria de 

Carvalho 
Out/14 a 

Jul/15 83 

Educação Infantil, 
Infância e Arte Aperfeiçoamento 

Mª da 
Conceição de O. 

Andrade 
Out/14 a 

Jul/15 83 

Pacto Nacional pelo 
Fortalecimento do 

Ensino Médio 
Aperfeiçoamento Alexandre da 

Silva Aguiar 
Jun/14 a 

jul/15 

Diretas- 286 
 

Indiretas- 
4.786 

Currículo, 
planejamento e 
organização do 

trabalho pedagógico 
na educação infantil 

Aperfeiçoamento Marianne Moura Out/14 a 
Jul 75 
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Docência em 
Educação Infantil 

Especialização/Prese
ncial 

Naire 
Capistrano 

Jul/13 a 
jan/15 135 

Educação em 
Direitos Humanos 

Especialização/Prese
ncial 

Rosália de 
Fátima e Silva 

Fev/14 a 
set/15 201 

Escola de Gestores Especialização/EAD Maria Goretti 
Cabral Barbalho 

Ago/14 a 
Mai/16 500 

Mat. Diretas 2.423 
Mat. Indiretas 4.786 

Fonte: PROFOCO 
 
 
Ressalta-se que entre os novos cursos ofertados e os cursos referentes à matriz 

2014, acompanhados, o PROFOCO planejou, executou e acompanhou 14 (quatorze) 
cursos de formação continuada, em diversas modalidades de ensino, voltados a atender 
os professores da rede básica do RN.  

Entre os cursos ofertados durante o ano corrente e os acompanhados desde a 
matriz 2014, algumas ações tiveram suas atividades encerradas e, com isso, seus 
estudantes certificados. Dessa forma, inserimos, abaixo, o Quadro n° 17 de cursos 
concluídos e o número de discentes certificados, pelo PROFOCO, no ano de 2015. 

 
 

Quadro n° 17 - Cursos Concluídos em 2015 
Curso Modalidade Coordenação Período Concluintes 

Formação Continuada e 
Sala de Recurso 

Multifuncional: um 
estudo exploratório 

Aperfeiçoamento/ 
Presencial 

Débora Regina 
de Paula Nunes 

Mar/15 a 
Nov/15 22 

Campos de Experiência 
e Saberes e Ação 

Pedagógica na 
Educação Infantil 

Aperfeiçoamento Denise Maria de 
Carvalho Out/14 a Jul 63 

Educação Infantil, 
Infância e Arte Aperfeiçoamento 

Mª da Conceição 
de Oliveira 

Andrade 
Out/14 a Jul 59 

Pacto Nacional pelo 
Fortalecimento do 

Ensino Médio 
Aperfeiçoamento Alexandre da 

Silva Aguiar 
Jun/14 a 

jul/15 
Diretas- 286 

 Indiretas- 
4.786 
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Currículo, planejamento 
e organização do 

trabalho pedagógico na 
educação infantil 

Aperfeiçoamento Marianne Moura Out/14 a Jul 60 

Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade 

Certa -PNAIC 2015 
Capacitação Denise Maria de 

Carvalho Lopes 
Ago/2015 a 
Dez/2015 

Diretos 447 
Indiretos 

5.617 
Educação em Direitos 

Humanos 
Especialização/ 

Presencial 
Rosália de 

Fátima e Silva 
Fev/14 a 

set/15 143 

Docência em Educação 
Infantil 

Especialização/ 
Presencial 

Naire Jane 
Capistrano 

Jul/13 a 
jan/15 134 

Concluintes Diretos 1.214 
Concluintes Indiretos 10.403 

Fonte: PROFOCO   
Após análises, chega-se ao resultado de 50,1% cursistas concluintes, durante o 

ano de 2015. Acredita-se que este índice ainda não é o suficiente e necessita ser bastante 
melhorado nos próximos anos.  Esses resultados são atribuídos a alguns fatores 
específicos, um deles é o fato do nosso público alvo migrar dos cursos de 
aperfeiçoamento e capacitação para os cursos de especialização, motivados pela 
progressão profissional. Verifica-se também uma maior desistência nos cursos à 
distância, o que pode ser motivado por dificuldades no acesso à internet e dificuldades 
no manuseio dos sistemas. Considera-se como concluinte direto o cursista que realizou 
os cursos e como concluinte indireto os professores que fizeram parte dos grupos de 
formação nas escolas envolvidas, desenvolvidos pelos cursistas diretos que participaram 
das formações realizadas pelos Pactos pela Alfabetização na idade certa e pelo Pacto do 
Ensino Médio.  

Ainda no ano de 2015, o PROFOCO ofertou cursos em cinco municípios polos 
no Rio Grande do Norte, os quais estão listados abaixo, com os respectivos cursos 
oferecidos: 
 
 

Quadro n° 18 – Polos de aula dos Cursos em 2015 
Polo Cursos 

Natal 
1. Educação Infantil, Infâncias e Arte 
2. Docência em Educação Infantil 
3. Educação em Direitos Humanos 
4. Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio 
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5. Campos de experiências e saberes e ação pedagógica na 
Educação Infantil 

Currais Novos 
1. Educação Infantil, Infâncias e Arte 
3. Educação em Direitos Humanos 
3. Campos de experiências e saberes e ação pedagógica na 
Educação Infantil 

Caicó 2. Docência em Educação Infantil 
4. Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio 

Mossoró 3. Educação em Direitos Humanos 
4. Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio 

Pau dos Ferros 4. Pacto Nacional Pelo Fortalecimento do Ensino Médio 
Fonte: PROFOCO 
 
 
Além dos polos instituídos como locais de realização das aulas presenciais, 

diversos outros municípios foram beneficiados pela formação continuada oferecida pelo 
PROFOCO. Isso porque esta coordenação prioriza as parcerias entre as cidades 
vizinhas, realizadas sempre em prol da qualidade da educação local, o que possibilita 
que cursistas de cidades diferentes possam participar das formações igualitariamente. 
Dentre os municípios atendidos, participaram docentes de: Brejinho, Goianinha, São 
Pedro, Vera Cruz, Lagoa de Pedras, Ielmo Marinho, Santo Antônio, São José de 
Mipibu, Nísia Floresta, Boa Saúde, Lagoa Salgada, São Paulo do Potengi, Monte 
Alegre, Parnamirim, Macaíba, Poço Branco, Várzea, São Gonçalo do Amarante, São 
Pedro do Potengi, Ipanguaçu, Extremoz, Lagoa Nova, Mossoró, Currais Novos, Caicó e 
Cerro-Corá, entre outros. 

Durante o ano de 2015, as interlocuções com outros órgãos, externos a UFRN, 
foram realizadas de forma menos intensa. Atribui-se esse fato à diminuição do recurso 
para formação continuada, especialmente o recurso liberado através do COMFOR. As 
participações em fóruns e eventos de formação referentes aos cursos desenvolvidos 
foram recorrentes, especialmente no segundo semestre, com o término das ações dos 
cursos e início do curso de aperfeiçoamento Escola da Terra. Momentos de avaliação 
das práticas, participação em oficinas e acompanhamento das ações junto à 
subcoordenadorias do Estado e referidos municípios foram realizadas no intuito de 
identificar déficits e propor melhorias nas propostas para o ano de 2016. 

Na relação com a escola, destaca-se o acompanhamento disponibilizado pelo 
PROFOCO às ações formativas do Pacto Pelo Fortalecimento do Ensino Médio no 



59 

Estado, finalizado em agosto de 2015, junto à equipe coordenadora e à secretaria de 
Educação, bem como as participações nos eventos de formação dos professores. 

O Plano de Gestão 2011-2015 prevê como meta: “Ampliar, entre 2012-2015, o 
número de projetos coordenados por docentes do CE e o número de cursos de 
especialização, em especial os cursos decorrentes das demandas do sistema público de 
ensino e do MEC”. Nesse sentido, a demanda por formação pós-graduada lato sensu 
tende, cada vez mais, a aumentar, de modo que, em 2015, o Centro registrou 1193 (mil 
cento e noventa e três) discentes ativos em cursos de especialização, conforme quadro 
abaixo: 

 
 

Quadro n° 19 – Cursos de Especialização realizados em 2015 
Titulo do Curso Coordenador Período Unidade Discentes 

Programa Nacional 
Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social 

Kilza Fernanda 
Moreira de Viveiros 

28/08/2015 à 
30/08/2017 DFPE 400 

Curso de especialização em 
educação em direitos 
humanos 

Rosália de Fátima e 
Silva 

07/02/2014 a 
30/11/2015 DFPE 143 

Especialização em ensino-
aprendizagem de língua 
portuguesa 

Marcos Antonio de 
Carvalho Lopes 

29/03/2014 a 
20/06/2015 DPEC 48 

Gestão escolar Maria Goretti Cabral 
Barbalho 

19/12/2014 à 
19/06/2016 PPGED 462 

Literatura na escola Marly Amarilha 03/03/2015 à 
04/10/2016 PPGED 40 

Curso de especialização em 
docência na educação infantil Naire Jane Capistrano 01/09/2014 à 

29/02/2016 NEI 100 
Fonte: PROFOCO 

 
 
Conforme quadro acima, o CE concluiu, em 2015, dois cursos, a saber: Curso de 

Especialização lato sensu em Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa, promovido 
pelo Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC) e o Curso de 
Especialização em Educação e Direitos Humanos, atingindo, assim, uma das metas da 
Linha de Ação “Fortalecimento e ampliação das ações de extensão, com a valorização 
dessas atividades como componentes formativos em cursos de graduação e como 
espaço/programa de formação continuada junto aos docentes da educação básica”, 
prevista no Plano De Gestão do Centro de Educação 2011-2015 (p.53). O curso em 
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Ensino Aprendizagem em Língua Portuguesa, iniciado com 56 (cinquenta e seis) 
discentes matriculados, destinou-se a professores do ensino básico, graduados em Letras 
e em Pedagogia e foi concebido como uma estrutura modular que integra organicamente 
aspectos teóricos e práticos. Essa integração se expressa numa preocupação constante 
em relacionar os problemas da sala de aula aos fundamentos teóricos que embasam o 
ensino-aprendizagem da língua portuguesa. Com 400 horas/aula, o curso tem uma 
proposta curricular constituída de nove disciplinas, inter-relacionadas em seus 
conteúdos e objetivos, e conduzidas seguindo-se um enfoque teórico interdisciplinar e 
crítico-reflexivo da educação. Concluíram, em 2015, 48 (quarenta e oito) discentes 
especialistas. Já o Curso de especialização em Educação em Direitos Humanos, 
ofereceu 220 (duzentas e vinte) vagas aos professores da rede pública de educação 
básica e discentes oriundos de entidades, instituições ou movimentos sociais que atuem 
na área de direitos humanos. Com 390 horas/aula, o curso tem uma proposta curricular 
com 13 componentes curriculares que possibilite a constituição de uma cultura de 
direitos humanos. Concluíram, em 2015, 143 (cento e quarenta e três) especialistas na 
área.  

No âmbito das ações de Formação Continuada, o NEI/CAp coordena o Curso de 
Especialização em Docência na Educação Infantil, divididos em duas turmas, sendo 
uma em Natal e outra em Currais Novos, registrando cerca de 80 (oitenta) concluintes. 
Não foi possível ofertar em outros polos, devido à demanda de vagas não corresponder 
ao que foi ofertado. Esse curso de Especialização teve como Coordenadora, a professora 
Dra. Naire Jane Capistrano, lotada no Núcleo de Educação da Infância. 

Quanto às ações de formação em nível de pós-graduação stricto sensu, foram 
ofertadas, por docentes credenciados, disciplinas, ateliês e seminários, sobre diferentes 
temas ligados às linhas de pesquisa que compõem o Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGEd), para os discentes de mestrado e doutorado, além de discentes 
especiais, num total de 31 (trinta e um) componentes curriculares, em 2015.1, 
distribuídos em 296 (duzentas e noventa e seis) turmas e, em 2015.2, 40 (quarenta) 
componentes, com 269 (duzentas e sessenta e nove) turmas, conforme se pode observar 
no Quadro nº 20, abaixo: 
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Quadro n° 20 – Componentes curriculares ofertados pelo PPGEd em 2015 
Unidade Período Nº de Componentes 

Curriculares Nº de Turmas 
PPGED 2015.1 31 296 

2015.2 40 269 
TOTAL 565 

  Fonte: SIGAA 
 
 
 As ações de ensino, desenvolvidas na pós-graduação, em 2015, contribuíram 
para a formação de 98 (noventa e oito) mestrandos, de 98 (noventa e oito) doutorandos e 
de cento e nove (109) discentes especiais, como mostra o Quadro nº 21, a seguir:  
 
 

Quadro n° 21 – Discentes do PPGEd em 2015 
Unidade Mestrandos Doutorandos Discentes especiais TOTAL 
PPGEd 98 98 158 354 

Fonte: SIGAA 
 
 
Entre os mestrandos, 23 (vinte e três) discentes receberam bolsa de demanda 

social da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e 
sete receberam bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). Quanto aos doutorandos, são 27 (vinte e sete) bolsistas de 
demanda social da CAPES e quatro bolsistas do CNPq. Em 2015, o PPGED registra a 
realização de sete estágios de doutorado sanduíches, enviando discentes do Programa 
para diversos Programas de pós-graduação nacionais e estrangeiros.  

Como ação de formação e de cooperação institucional, o PPGEd aprovou, desde 
2012, um doutorado em cooperação com o Programa de Educação da Universidade 
Federal do Maranhão um Doutorado Interinstitucional (DINTER) para a formação de 10 
Doutores na área de Educação, Edital nº 13/2012 da CAPES e em funcionamento no 
ano de 2015, com previsão de defesa das 10 teses até fevereiro de 2016. O PPGEd 
também firmou convênio com Instituto Federal da Paraíba (Campus João Pessoa), para 
a formação de 10 doutores, com entrada no ano de 2013, atualmente em 
desenvolvimento e previsão de término em 2016. 



62 

Em âmbito interno, firmou convênio com a UFRN para formação de docentes e 
servidores técnico-administrativos dos quadros profissionais da própria instituição, 
registrando-se, em 2015, 17 pós-graduandos da UFRN em formação. No Edital para 
ingresso de 2015, o PPGEd disponibilizou para a UFRN mais 10 vagas sendo oito de 
mestrado e duas de doutorado e ingressarão, em 2016, apenas três discentes de 
mestrado.   

O PPGEd foi responsável, também, em 2015, pela qualificação de mestrandos e 
doutorandos realizando a defesa pública de 36 (trinta e seis) dissertações e 17 
(dezessete) teses, totalizando 53 (cinquenta e três) trabalhos, como indica o Quadro nº 
22, a seguir: 
 
 

Quadro n° 22 – Dissertações e teses defendidas no PPGEd em 2015 
Titulo do Trabalho Nível Orientador 

A experiência como ordenação da realidade uma 
estratégia orgânica para a educação científica 
THIAGO EMMANUEL ARAÚJO SEVERO 

Doutorado Maria da Conceição 
Xavier de Almeida 

As compreensões do construtivismo de Ernst Von 
Glasersfeld e John Fossa: intermediando um diálogo em 
busca de novas significações 
DISNAH BARROSO RODRIGUES 

Doutorado John Andrew Fossa 

Em nome da ordem e do progresso: a formação 
profissional no percurso da escola de aprendizes artífices 
à escola técnica federal do Rio Grande do Norte (1909-
1971) 
FRANCISCO CARLOS OLIVEIRA DE SOUSA 

Doutorado Marlucia Menezes de 
Paiva 

Formação continuada a distância para gestores escolares: 
estudo avaliativo da política de cursos de pós-graduação 
lato sensu (2009-2011) 
GERCINA DALVA 

Doutorado Maria Aparecida de 
Queiroz 

A rejeição inglesa aos números negativos: uma análise 
das obras dos principais opositores de 1750-1830. 
ANDRÉA MARIA FERREIRA MOURA 

Doutorado John Andrew Fossa 
A aprendizagem transmídia na sala de aula: 
potencialidades de letramento midiático 
PATRICIA GALLO DE FRANÇA 

Doutorado Maria das Graças 
Pinto Coelho 

Um estudo sobre a compreensão das definições 
matemáticas no curso de Licenciatura em Matemática 
ENNE KAROL VENANCIO DE SOUSA 

Doutorado John Andrew Fossa 
A ação docente: desvelando o currículo na EJA 
JENAICE ISRAEL FERRO Doutorado Rosa Aparecida 

Pinheiro 
Formação Lato Sensu a Distância em Gestão Escolar 
MARIA ALDEIZA DA SILVA Doutorado Maria Aparecida de 

Queiroz 
As dimensões pedagógica, didática, tecnológica e 
científica que impactam e subsidiam na formação e no Doutorado Betânia Leite 

Ramalho 
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desenvolvimento profissional dos professores do século 
XXI no Brasil e em Portugal. 
FRANC-LANE SOUSA CARVALHO DO 
NASCIMENTO 
Currículo escolar e inclusão de estudantes com 
deficiência: diálogos com uma escola pública 
MARCIA TORRES NERI SOARES 

Doutorado 
Rita de Cássia 
Barbosa Paiva 

Magalhães 
Ecos e ressonâncias dos movimentos de educação e de 
cultura popular no Brasil dos anos 1960 
PABLO CRUZ SPINELLI 

Doutorado 
Antonio Basílio 

Novaes Thomaz de 
Menezes 

O PAR do município de Natal: o regime de colaboração e 
a gestão educacional 
RUTE REGIS DE OLIVEIRA DA SILVA 

Doutorado Antonio Cabral Neto 
O cinema como educação do olhar 
AVELINO ALDO DE LIMA NETO Doutorado Terezinha Petrucia da 

Nóbrega 
A gestão educacional das secretarias municipais de 
educação de municípios maranhenses a partir do Plano de 
Ações Articuladas (2007-2011) 
KARLA CRISTINA SILVA SOUSA 

Doutorado Alda Maria Duarte 
Araujo Castro 

Trajetórias construídas em caminhos (não) planejados: os 
sentidos formativos da escrita no estágio supervisionado 
obrigatório do curso de pedagogia da UFMA 
MARIA DO SOCORRO ESTRELA PAIXÃO 

Doutorado Rosália de Fátima e 
Silva 

ERRAR: VERBO PLURAL. Uma crítica à concepção 
individualizante do erro 
JAIME BIELLA 

Doutorado Maria da Conceição 
Xavier de Almeida 

Aprender e ensinar na escola inclusiva: desafios na 
construção da identidade de pedagogos 
GÉSSICA FABIELY FONSECA 

Mestrado 
Rita de Cássia 
Barbosa Paiva 

Magalhães 
A educação como instrumento na construção do 
imaginário republicano: Grupo Escolar Barão de Mipibu 
(1909-1920) 
PAULA LORENA CAVALCANTE ALBANO 

Mestrado Maria Inês Sucupira 
Stamatto 

A instrução paulista à época da Guerra do Paraguai 
(1864-1870) 
DIANA DA SILVA ARAUJO 

Mestrado Maria Inês Sucupira 
Stamatto 

Representações sociais da identidade docente na 
formação inicial de professores de sociologia 
KARLA MICHELLE DE OLIVEIRA 

Mestrado Elda Silva do 
Nascimento Melo 

O cotidiano da formação de professores e professoras da 
campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler 
FERNANDA MAYARA SALES DE AQUINO 

Mestrado Marisa Narcizo 
Sampaio 

Desvelando o PRONATEC: uma avaliação política do 
programa 
DANILMA DE MEDEIROS SILVA 

Mestrado Dante Henrique 
Moura 

História da educação matemática no Brasil: contribuições 
das pesquisas para professores da Educação Básica 
FRANCISCO DJNNATHAN DA SILVA GONÇALVES 

Mestrado Iran Abreu Mendes 
Desenho e deficiência visual: uma experiência no ensino 
de artes visuais na perspectiva da educação inclusiva 
RIVALDO BEVENUTO DE OLIVEIRA NETO 

Mestrado Jefferson Fernandes 
Alves 

Educação matemática com arte na infância: uma utopia 
transdisciplinar possível Mestrado Iran Abreu Mendes 
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MARIA ROSEMARY MELO FEITOSA 
A criança com transtorno do espectro autista (TEA) e o 
professor: uma proposta de intervenção baseada na 
experiência de aprendizagem mediada (EAM) 
CLÁUDIA ROBERTO SOARES DE MACÊDO 

Mestrado Débora Regina de 
Paula Nunes 

Caracterização do letramento matemático: a análise de 
uma experiência na turma do 3º ano do ensino 
fundamental 
LUANNA PRISCILA DA SILVA GOMES 

Mestrado Claudianny Amorim 
Noronha 

Educação profissional de pessoas com deficiência: 
atuação dos núcleos de apoio às pessoas com 
necessidades educacionais especiais no IFRN 
GILVANA GALENO SOARES 

Mestrado Francisco Ricardo 
Lins Vieira de Melo 

Uma escola e muitos sentidos: um estudo com os sujeitos 
jovens da EJA na Escola Estadual 15 de Outubro 
LUANA SOBRAL HILARIO 

Mestrado Alessandro Augusto 
de Azevedo 

A educação popular para todos de uma cidade educadora 
(Natal, Rio Grande do Norte, 1957-1964) 
BERENICE PINTO MARQUES 

Mestrado Walter Pinheiro 
Barbosa Junior 

A prática pedagógica no cotidiano de professoras 
iniciantes: tramas e desafios do aprender a ensinar 
JOELSON DE SOUSA MORAIS 

Mestrado Marisa Narcizo 
Sampaio 

A presença do professor Luiz Correia Soares de Araújo 
no Grupo Escolar Frei Miguelinho (1912-1967) 
AMANDA THAISE EMERENCIANO PINTO 

Mestrado Maria Arisnete 
Câmara de Morais 

Da educação infantil ao ensino fundamental: o que 
contam as crianças sobre essa travessia na cultura de 
escola 
IÊDA LICURGO GURGEL FERNANDES 

Mestrado 
Maria da Conceição 

Ferrer Botelho 
Sgadari Passeggi 

Livros das Ciências da Educação, bibliotecas e a 
engenhosidade da bibliotecária Zila da Costa Mamede 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1959 - 
1980) 
TÉRCIA MARIA SOUZA DE MOURA MARQUES 

Mestrado Marta Maria de 
Araujo 

O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE: da 
gestão ao leitor na educação infantil de Natal-RN 
SAYONARA FERNANDES DA SILVA 

Mestrado Marly Amarilha 
Música e surdez: o ensino de música numa perspectiva 
bilíngue na escola regular 
GUEIDSON PESSOA DE LIMA 

Mestrado Jefferson Fernandes 
Alves 

Processo identitário e saberes docentes: um estudo a 
partir da prática de ensino no estágio do curso de 
pedagogia da UFRN 
MARIA CILENE DE MENEZES SILVA 

Mestrado Lucrecio Araujo de 
Sá Junior 

Escolarização de surdos no ensino médio em Natal/RN: 
vendo e ouvindo vozes 
PEDRO LUIZ DOS SANTOS FILHO 

Mestrado 
Rita de Cássia 
Barbosa Paiva 

Magalhães 
Núcleos de acessibilidade e o atendimento a alunos com 
necessidades educacionais especiais nas universidades 
federais do nordeste brasileiro 
LUZIA LIVIA OLIVEIRA SARAIVA 

Mestrado Francisco Ricardo 
Lins Vieira de Melo 

O modelo de educação do jardim de infância natalense 
(1916 -1953) Mestrado Antonio Basílio 

Novaes Thomaz de 
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SARAH DE LIMA MENDES Menezes 
A presença de homens docentes na educação infantil: 
lugares (des)ocupados 
BRUNO LEONARDO BEZERRA DA SILVA 

Mestrado Karyne Dias 
Coutinho 

As concepções de gestão difundidas por meio do 
planejamento educacional promovido pelo plano de 
ações articuladas (PAR) na rede municipal de Natal, no 
período de 2007 a 2011. 
DANIELLE MARQUES DE PAULA 

Mestrado Luciane Terra dos 
Santos Garcia 

Leitura e internet: vários caminhos a percorrer em busca 
de formar leitores de literatura no meio impresso e digital 
VANESSA MARIA DA SILVA CLEMENTE 

Mestrado Marly Amarilha 
A política de avaliação da aprendizagem da Secretaria 
Municipal de Educação de Natal no contexto do PAR 
2007-2011 
GERSONITA PAULINO DE SOUSA CRUZ 

Mestrado Luciane Terra dos 
Santos Garcia 

Da arenga ao debate o aprimoramento da competência 
argumentativa por estudantes do Ensino Médio 
LEONARDO MENDES ALVARES 

Mestrado Alessandra Cardozo 
de Freitas 

Conselho municipal de educação e plano de ações 
articuladas: o município de Riachuelo (2007-2013) 
MARIA WANESSA DO NASCIMENTO BARBOSA 

Mestrado Dante Henrique 
Moura 

Práticas pedagógicas e necessidades da formação 
docente: uma odisseia do cotidiano da escola de ensino 
fundamental 
RÉGIA MARIA SILVESTRE DA SILVA SOUZA 

Mestrado Maria Estela Costa 
Holanda Campelo 

Análise do panorama de reintrodução da filosofia nas 
escolas do Rio Grande do Norte 
FREDERICO AFFONSO DE ARAÚJO MEDEIROS 

Mestrado Lucrecio Araujo de 
Sá Junior 

Práticas pedagógicas e inclusão escolar: o processo de 
ensino-aprendizagem de alunas com deficiência 
intelectual. 
MIRELA GRANJA VIDAL MONTEIRO 

Mestrado Lucia de Araujo 
Ramos Martins 

Memórias e práticas educativas da Escola Estadual 
Cônego Monte - Natal/RN. 
MANOEL TAVARES DOS SANTOS NETO 

Mestrado Marlucia Menezes de 
Paiva 

Brincar é se divertir: sentidos do brincar/ da brincadeira 
para crianças da educação infantil 
KALIANA DA SILVA CORREIA 

Mestrado Denise Maria de 
Carvalho Lopes 

Cultura de movimento e relação com o saber: 
implicações da Educação Física na Educação de Jovens e 
Adultos – narrativas dos alunos de uma escola municipal 
de Natal/RN 
GEILZA LOPES DE MOURA 

Mestrado Rosália de Fátima e 
Silva 

Fonte: SIGAA 
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3.2. Atividades de pesquisa 
 
 

Com o propósito de realizar esse conjunto de atividades, o CE estabeleceu a 
Linha de Ação 5. “Fortalecimento da pesquisa e da formação de pesquisadores em 
educação, com incentivo à integração entre graduação e pós-graduação, difusão da 
produção acadêmica e socialização de conhecimentos na área”, com sete importantes 
metas a serem alcançadas. 
 Uma dessas metas, a de número 2, prevê “Consolidar os Grupos de Pesquisas 
existentes e apoiar, durante o período, a criação de novos grupos e desenvolvimento de 
redes de pesquisa”. Em 2015, estão ligados ao Centro de Educação, através dos 
Departamentos, 18 (dezoito) Grupos de Pesquisa, com produção diversificada, contínua 
e volumosa, integrando pesquisadores, empenhados no fortalecimento de políticas de 
formação na graduação e na pós-graduação e na reflexão acerca de problemáticas e 
temáticas relacionadas à área de educação. 
 Esses Grupos de Pesquisa, que recebem financiamento da PROPESQ/UFRN, ou 
do CNPQ e ou CAPES, desenvolveram projetos envolvendo docentes dos dois 
Departamentos, discentes da pós-graduação e de graduação, bolsistas de Iniciação 
Científica. A quase totalidade dos grupos de pesquisa está sob a responsabilidade de 
pesquisadores ligados as sete Linhas de Pesquisa que estruturam a proposta curricular 
do PPGEd, como atesta o Quadro nº 23, abaixo: 
 
 

Quadro n° 23 – Grupos de Pesquisas do CE em 2015 
Nome Ano de 

formação Líder 
Ensino e Linguagem 1990 Marly Amarilha 
Grupo de Estudos da Complexidade 1994 Maria da Conceição 

Xavier de Almeida 
Grupo de Estudos de Praticas Educativas em 
Movimento – GEPEM 1994 Marta Maria Castanho 

Almeida Pernambuco 
Formação e Profissionalização Docente 1995 Betânia Leite Ramalho 
Currículo, Saberes e Práticas Educativas 1998 Márcia Maria Gurgel 

Ribeiro 
Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas 
com Necessidades Especiais 1998 Lúcia de Araújo Ramos 

Martins 
Grupo de Pesquisa Estudos Histórico-
Educacionais 1998 Marta Maria de Araújo 
Gênero e práticas culturais: abordagens 1998 Maria Arisnete Câmara de 
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históricas, educativas e literárias Morais 
GRIFARS – Grupo Interdisciplinar de 
Pesquisa, Formação, Auto.Biografia, 
Representações e Subjetividade 

1999 
Maria da Conceição 

Ferrer Botelho Sgadari 
Passeggi 

Estudos sobre Processos de Ensinar e 
Aprender na Educação Infantil 2000 Denise Maria de Carvalho 

Lopes 
ECOS-Escola Contemporânea e Olhar 
Sociológico 2000 Adir Luiz Ferreira 
Fundamentos da Educação e Práticas 
Culturais 2001 Marlucia Menezes de 

Paiva 
Dialogicidade, Educação de Pessoas Jovens e 
Adultas e Práticas Culturais 2004 Alessandro Augusto de 

Azevedo 
Políticas e Gestão da Educação 2004 Magna França 
Ensino de Ciências e Cultura 2009 Andre Ferrer Pinto 

Martins 
Representações Sociais e Educação 2011 Moisés Domingos 

Sobrinho 
Grupo de Estudos e Pesquisas “Educação 
com Crianças de Zero a Três Anos 2015 Naire Jane Capistrano 
Grupo de Pesquisa em Educação Superior 2015 Alda Maria Duarte Araujo 

Castro 
Fonte: SIGAA 

 
 

Além dos 16 (dezesseis) grupos cadastrados e consolidados, até 2014, foram 
criados mais dois Grupos de Pesquisa, em 2015, e há um grupo criado no NEI/CAp em 
processo de consolidação na Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESq), coordenados por 
professores da referida unidade e que realizam estudos sobre as temáticas As mídias e a 
Literatura na infância. Portanto, são 19 (dezenove) os grupos de pesquisa registrados 
junto ao CONSEC/CE, até 2015. 
 Os docentes do DPEC e do DFPE desenvolveram, também, projetos individuais 
de investigação em diferentes temáticas e dialogaram com pesquisadores nacionais e 
internacionais, contribuindo, desse modo, para a formação de novos pesquisadores, 
professores e profissionais para a área de Educação. Em 2015, os professores do DPEC, 
por exemplo, estiveram envolvidos em 27 (vinte e sete) projetos de pesquisa, 
devidamente cadastrados na PROPESQ, sendo alguns também desenvolvidos em 
programas de pós-graduação, como se pode constatar no Quadro nº 24, a seguir: 
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Quadro n° 24 – Projetos Individuais de Pesquisa do DPEC em 2015 
Título do Projeto Coordenador 

O planejamento da aula de leitura de literatura e os processos 
mediadores: formar leitores, formando-se 

Alessandra Cardozo de 
Freitas 

A mediação na leitura do poema: interface voz, imagem e 
sentidos 

Alessandra Cardozo de 
Freitas 

Formação continuada de professores de língua portuguesa: as 
demandas do Ensino Médio Inovador no Rio Grande do 
Norte. 

Ana Santana Souza 
Sociologia da Ciência no ensino da Evolução Biológica: um 
olhar a partir do referencial fleckiano Andre Ferrer Pinto Martins 
Mapa Regional Sobre Educação em Prisões no Nordeste 
Brasileiro Alexandre da Silva Aguiar 
Práticas pedagógicas, currículo e reflexão sobre a docência: 
experiências de formação docente inicial e continuada 

Crislane Barbosa de 
Azevedo 

Processo ensino-aprendizagem e formação de professores de 
História 

Crislane Barbosa de 
Azevedo 

História da escolarização no Rio Grande do Norte (século 
XX) 

Crislane Barbosa de 
Azevedo 

Representações Sociais e desafios na docência em Sociologia 
no Ensino Médio 

Elda Silva do Nascimento 
Melo 

Programa de innovación y desarrollo de la calidad en la 
formación docente Elena Mabel Brutten Baldi 
O processo de construção da Cultura Acadêmica na UFRN: 
profissão, qualidade e deontologia docente na Universidade. Elena Mabel Brutten Baldi 
Lições de geografia: necessidades formativas de professores 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental de Ceará-Mirim/RN. 

Francisco Claudio Soares 
Junior 

Curso de pedagogia a distância da UFRN: elementos para a 
construção de propostas didático-pedagógicas a serem 
implementadas pelo NDE e comissão de estágio 
supervisionado a partir da realidade das escolas localizadas 
nos pólos e comunidades vizinhas 

Gilberto Ferreira Costa 

Arte e Deficiência: os processos educacionais e estéticos de 
pessoas com deficiência em contextos escolares e não 
escolares 

Jefferson Fernandes Alves 
Formação de professores de Ciências e Química: Um estudo 
sobre a abordagem CTS no ensino básico e superior Josivânia Marisa Dantas 
O estágio supervisionado na formação de professores de 
geografia na UFRN Lenilton Francisco de Assis 
Ensino de L.I. através de técnicas teatrais Lucineia Contiero 
Acompanhamento longitudinal de professoras formadas pela 
UFRN Marisa Narcizo Sampaio 
Memórias de vivências escolares e necessidades formativas de 
futuros docentes de Ciências 

Marlécio Maknamara da 
Silva Cunha 

Necessidades formativas de futuros docentes de ciências Marlécio Maknamara da 
Silva Cunha 

Enfoque ambiental no ensino de Ciências em escolas públicas 
natalenses 

Marlécio Maknamara da 
Silva Cunha 

O pensamento de Paulo Freire na educação brasileira: análise 
de sistemas de ensino a partir da década de 1990 - etapa 2 - 
subprojeto UFRN 

Marta Maria Castanho 
Almeida Pernambuco 
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40 Horas de Angicos – História e Memória da EJA no RN e 
no Brasil 

Rosa Aparecida Pinheiro / 
Marisa Narcizo Sampaio 

Ensino de Ciências e Cultura – Propostas para um olhar 
interdisciplinar de ciência e arte na formação de docentes em 
Ciências e Matemática dos graduandos e pós-graduandos da 
UFRN. 

Mércia de Oliveira Pontes 

O parque da ciência numa perspectiva investigativa e 
interdisciplinar Rute Alves de Sousa 
A socialização profissional no programa institucional de 
iniciação à docência no cotidiano escolar e na díade professor 
– aluno. 

Soraneide Soares Dantas 
Utilização de jogos digitais para o ensino de ciências por 
investigação (INQUIRY-BASED SCIENCE TEACHING) 

Thiago Emmanuel Araújo 
Severo 

Fonte: SIGAA 
 
 
 Da mesma forma, no DFPE, são 42 (quarenta e dois) projetos de pesquisa 
individuais desenvolvidos em temáticas diversas, alguns deles vinculados às Linhas de 
Pesquisa da Pós-Graduação em Educação, conforme apresentado no Quadro nº 25, a 
seguir: 
 
 

Quadro n° 25 – Projetos Individuais de Pesquisa do DFPE em 2015 
Título do Projeto Coordenador 

Práticas de aprendizagem, experiência de socialização e 
modos de interação social e acadêmica dos estudantes na 
UFRN. 

Adir Luiz Ferreira 
Um olhar da sociologia da educação sobre as estratégias de 
aprendizagem, socialização e modos de interação acadêmica 
dos estudantes na UFRN. 

Adir Luiz Ferreira 
Expansão, e mobilidade estudantil no ensino superior: uma 
análise da realidade da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (2007-2012) 

Alda Maria Duarte Araújo 
Castro 

Política de expansão, acesso e permanência no ensino 
superior: um estudo das estratégias de implementação do 
REUNI na UFRN 

Alda Maria Duarte Araújo 
Castro 

Diagnóstico da atuação do tutor no Ensino a Distância da 
UFRN Aline de Pinho Dias 
A contribuição dos cursos de formação continuada para a 
atuação profissional dos professores Ana Santana Souza 
Ensino superior: expansão e internacionalização Antonio Cabral Neto 
Um estudo do par no município de Natal: contribuições e 
limites Antonio Cabral Neto 
Mediando interações na sala de aula regular: uma proposta 
colaborativa de intervenção para alunos com autismo 

Débora Regina de Paula 
Nunes 

Ampliando a responsividade de cuidadores de crianças com 
autismo 

Débora Regina de Paula 
Nunes 
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Múltiplas linguagens na Educação Infantil: condições 
propiciadas à aprendizagem e desenvolvimento das crianças. 

Denise Maria de Carvalho 
Lopes 

Docência na Licenciatura: Representações Sociais em 
construção 

Erika dos Reis Gusmão 
Andrade 

Freinet e Freire: metodologias e técnicas de Pedagogia 
Popular nas redes de Educação do Rio Grande do Norte Flavio Boleiz Junior 
"Problem Based Learning" (Aprendizagem baseada em 
problemas) no Curso de Medicina Multicampi da UFRN: 
Pedagogia Ativa no Ensino Superior 

Flavio Boleiz Junior 
Democratização da gestão escolar pública: o IDEB como 
parâmetro de avaliação Gilmar Barbosa Guedes 
O atendimento educacional hospitalar das crianças de 0 a 5 
anos: um estudo das características da implementação de uma 
classe hospitalar na educação infantil no HOSPED (UFRN) 

Jacyene Melo de Oliveira 
Educação e Medicina social no início do século XX no Rio 
Grande do Norte: O Serviço Sanitário em Natal e suas práticas 
sócio-educativas. 

Kilza Fernanda Moreira de 
Viveiros 

Educação, pobreza e desigualdade social em Natal/RN Kilza Fernanda Moreira de 
Viveiros 

Uma visão sobre a educação inclusiva de alunos com 
deficiência. 

Lucia de Araujo Ramos 
Martins 

Avaliação e gestão educacional em escolas potiguares Luciane Terra dos Santos 
Garcia 

Ações do PAR em municípios do Rio Grande do Norte Luciane Terra dos Santos 
Garcia 

Avaliação formativa e pesquisa-ação em turma de licenciatura 
da UFRN 

Luciane Terra dos Santos 
Garcia 

Remuneração dos Professores da Rede Pública Estadual do 
RN Magna Franca 
Avaliação do Plano de Ações Articuladas (PAR): um estudo 
em 4 municípios do estado do Rio grande do Norte - período 
2007-2011 em duas dimensões de análise - gestão do PAR 
municipal (administrativo e financeiro) e infraestrutura e 
recursos pedagógicos. 

Magna Franca 

História da leitura e da escrita no rio grande do norte - 
presença de professoras (1910-1940) 

Maria Arisnete Câmara de 
Morais 

Dos saberes e fazeres da tutoria: um estudo no âmbito do 
curso de pedagogia a distância da UFRN 

Maria Cristina Leandro de 
Paiva 

Narrativas infantis. O que contam as crianças sobre as escolas 
da infância? 

Maria da Conceição Ferrer 
Botelho Sgadari Passeggi 

Análise de necessidades na formação docente: investigação-
ação para alfabetizar-letrando na EJA 

Maria Estela Costa Holanda 
Campelo 

A diversificação institucional na educação superior no Rio 
Grande do Norte 

Maria Goretti Cabral 
Barbalho 

Avaliando a implementação do Plano de Ações Articuladas 
(PAR)- 2007-2011, do município de Acari/RN 

Maria Goretti Cabral 
Barbalho 

A Lei e a Escola: uma história da escola no Brasil (1808-
2008) 

Maria Inês Sucupira 
Stamatto 

Infância, Contemporaneidade e Educação Mariângela Momo 
Histórias de práticas escolares e não escolares no Rio Grande 
do Norte (1940 – 1970) Marlúcia Menezes de Paiva 
Do aprender ao ensinar a ler literatura e processos mediadores Marly Amarilha 
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de professores no ensino fundamental: formar leitores, 
formando-se. 
A educação escolar primária federalizada para crianças, 
jovens e adultos no Rio Grande do Norte (1930-1961) Marta Maria de Araújo 
Por uma história dos Congressos Brasileiros de História da 
Educação (2000-2015) 

Olivia Morais de Medeiros 
Neta 

Por uma história dos Congressos Brasileiros de História da 
Educação (2001-2015) 

Olivia Morais de Medeiros 
Neta 

Apreensão das interações sociais das pessoas com deficiência 
no cotidiano: diálogos com a produção de Goffman em 
tempos de educação inclusiva 

Rita de Cássia Barbosa Paiva 
Magalhães 

Práticas Pedagógicas no ensino superior: a avaliação em 
questão Rosália de Fátima e Silva 
O trabalho docente no Ensino Superior Rosália de Fátima e Silva 
Educação em direitos humanos: processo de formação e 
constituição de uma cultura. Rosália de Fátima e Silva 
Educação andrógina: o conflito entre os princípios feminino e 
masculino no grande Sertão de Rosa 

Walter Pinheiro Barbosa 
Junior 

Fonte: SIGAA 
 
 
 Constata-se, considerando-se os dados apresentados acima, e comparando-os aos 
dados de 2014, que houve uma diminuição no número de projetos de pesquisas 
coordenados e desenvolvidos pelos docentes pertencentes aos dois departamentos do 
Centro de Educação, conforme gráfico nº 09, a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SIGAA 
 
 

Gráfico n° 09 - Situação dos projetos de 
pesquisa do CE (2014-2015) 
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Essa ligeira diminuição nos projetos de pesquisa registrados deve-se à 
aposentadoria de professores nos dois departamentos, provocando assim, o não 
cadastramento dessas atividades no sistema. 
 No entanto, apesar da consolidação dos grupos de pesquisa, da execução de 
projetos individuais nos dois departamentos, da viabilização dos projetos institucionais 
financiados pelas agências de fomento à pesquisa, como CNPQ e CAPES, do 
desenvolvimento de acordos bilaterais com instituições estrangeiras, do incentivo à 
qualificação dos pesquisadores, através de estágios pós-doutorais, permanece, ainda, 
como desafio para o Centro de Educação, o fortalecimento da pesquisa e da formação 
de pesquisadores em educação, a integração entre a graduação e a pós-graduação, além 
da difusão acadêmica dos conhecimentos e a socialização de conhecimentos na área, 
com o incremento da produção científica. Esse desafio deverá ter como desdobramento 
positivo a recuperação da avaliação do Programa de Pós-Graduação em Educação, que 
baixou do conceito 5 para o conceito 4 no triênio 2011-2013, de avaliação da CAPES, 
embora o esforço docente continue intenso no ensino, na orientação e na pesquisa.  
 No que se refere à produção acadêmica, o Centro de Educação tem apoiado, 
sistematicamente, a Revista Educação em Questão, como veículo principal de difusão 
da produção intelectual dos professores, principalmente daqueles que atuam na pós-
graduação em educação. No ano de 2015, foram publicadas três edições impressas e três 
edições on-line da referida Revista, nos números 37, 38 e 39 de 2015. A Revista 
Educação em Questão foi formalmente incluída no Sistema Eletrônico de Editoração de 
Revistas (SEER), através do Portal de Periódicos Eletrônicos da UFRN. O Conselho 
Editorial também solicitou a renovação de todos os indexadores da revista: EDUBASE - 
Universidade Estadual de Campinas; Diadorim - Diretório de Informações de Política 
Editorial das Revistas Científicas Brasileiras; GeoDados - geodados.pg.utfpr.edu.br; 
IRESIE/México D.F - Indíce de Revistas de Educación Superior e Investigación 
Educativa; LATINDEX -  Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, Caribe, España y Portugal; CLASE - Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades ; Sumários.org  - Sumários de 
Revistas Brasileiras.  

O CE tem incentivado, através do Programa de Pós-Graduação, a publicação de 
livros dos docentes que atuam nas diferentes linhas de pesquisa. Assim sendo, em 2015, 
foram publicados 12 (doze) livros, sendo um da Linha de Pesquisa Educação, Estudos 
Sociohistóricos e Filosóficos, um da linha Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas, 



73 

nove na Linha de Pesquisa Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas e 
um livro na linha de Educação, Políticas e Práxis Educativa.  

Outro desafio para o fortalecimento da pesquisa e a formação de pesquisadores, 
conforme linha de ação do Plano de Gestão 2011-2015, diz respeito à inserção 
internacional dos grupos, principalmente, daqueles que atuam na pós-graduação.  Para a 
consolidação da pesquisa e a inserção internacional dos grupos, é necessário mais 
empenho do Centro e da Administração Central da UFRN, no sentido de aumentar o 
quadro de professores titulares, ainda carente, e dotar o programa de pós-graduação de 
uma infraestrutura tecnológica, de modo a manter o nível de excelência já alcançado, 
ascender a novos patamares e a ampliar a participação dos grupos em redes 
internacionais. 
 O Centro de Educação, juntamente com os Departamentos, os Programas, a 
Unidade Suplementar e os Laboratórios, sempre em conformidade com o seu Plano 
Quadrienal de Gestão 2011-2015, procuraram, também em 2015, fazer face desses 
desafios, através de algumas ações. Em 2015, foram estabelecidos os seguintes acordos 
internacionais: 

1. Acordo de Cooperação entre a UFRN e a Universidade Paris 8 – Vicennes Sant-
Dennis/França, Universidade de Lorraine, Nancy/França – incluindo uma 
missão de estudos do professor Antonio Benito Casanova, coordenado pelo 
professor Moisés Domingos Sobrinho; 

2. Acordo de Cooperação Científica entre a UFRN e a universidade de Antióquia, 
em Meddellin/Colômbia, coordenado pela professora Maria da Conceição 
Sgadari Passeggi.  
 
Na perspectiva de fortalecimento das relações institucionais, essenciais para o 

processo de internacionalização, foram realizadas também as seguintes missões de 
trabalho em universidades estrangeiras: 

1. Encontro Franco-Brasileiro em Limoges/França no contexto do Projeto 
“Erasmus Mundus” (IBRASIL), que tem como foco a Educação (Formação de 
Professores), Engenharia e Novas Tecnologias. 

2. Missão de trabalho na Universidade de Lisboa, no contexto do Projeto 
Mobilidade Acadêmica em Países de Língua Portuguesa, com a participação dos 
professores Alda Maria de Araújo Castro, Antonio Cabral Neto e Magna França.  



74 

3. Missão de estudos na Universidade Complutense de Madrid/ Espanha, pela 
professora Marlúcia Menezes de Paiva, momento em que foi realizado o 
Seminário Hispano-Brasileiro Práticas Escolares e Sociedade, com a 
participação de docentes do CE. 

4. Missão de estudos na Universidade de Valência/Espanha, em Projeto de 
Integração, no período de 07 a 16 de junho de 2015, com a participação da 
professora Elda Silva do Nascimento Melo.  
 
Todas essas missões foram importantes, na medida em que abriram possibilidade 

de desenvolvimento de ações conjuntas entre professores-pesquisadores do Centro e 
professores-pesquisadores das instituições parceiras. Foi também a ocasião para o 
estabelecimento de uma agenda de trabalho para 2014 e 2105, incluindo propostas de 
elaboração de projetos de pesquisa, de projetos de ensino, de artigos a serem publicados, 
de encontros regulares e de realização de eventos internacionais.  

Os docentes do CE participaram também de eventos internacionais, com 
apresentação de trabalhos e de resultados de pesquisa, a saber: 

1. I Congresso Internacional Ibero-Afro-Americano de Psicologia, na 
Universidade de Évora, de 15 a 17 de abril de 2015; 

2. XII Congresso Latino-Americano de Extensão Universitária, em 
Havana/Cuba, no período de 01 a 04 de junho; 

3.  "46th Annual ASERA Conference", realizada no período de 30 de junho a 
03 de julho de 2015, em Perth – Austrália, com a participação do professor. 
Marlécio Maknamara da Silva Cunha; 

4. Participar do VIII Encuentro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la 
Biología y la Educación Ambiental e o III Congresso Nacional de 
Investigación en Enseñanza de la Biología, promovidos pela Universidade 
Pedagógica Nacional (Colômbia), no período de 05 a 07 de outubro de 2015, 
em Bogotá – Colômbia, com a participação do professor Thiago Emmanuel 
Araújo Severo. 

5. Evento Internacional DIÁLOGOS FREIREANOS sobre Educação de Jovens 
e Adultos, na Universidade de Coimbra/Portugal, no dia 17 de junho de 
2015, com a participação dos professores Marta Maria De Araujo e Lucrecio 
Araujo De Sa Junior.  
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6. II Colóquio Internacional de Ciências Sociais de Educação e visita à 
Universidade Complutense de Madri, no período de 28 de setembro de 2015 
a 03 de outubro de 2015, na Espanha (Madri) e Portugal (Braga), com a 
participação da professora Luciane Terra dos Santos Garcia.  
 

O CE apoiou, ainda no ano de 2015, a realização do VIII Colóquio Nacional da 
AFIRSE (Associação Francofone de Pesquisa Científica e Educação Seção Brasileira). 
Realizado no período de 14 a 17 de setembro de 2015, o evento contou com a realização 
de conferência, mesas-redondas, sessões coordenadas e ateliês (um espaço para 
discussão e troca de experiências entre pesquisadores). 

Como cooperação internacional, encontra-se em desenvolvimento o Projeto 
Mobilidade Internacional na Educação Superior em países de Língua Portuguesa, 
coordenado na UFRN pelo Professor Antônio Cabral Neto e desenvolvido com a 
participação das Universidades de Lisboa e da Universidade Federal do Pará. Na UFRN 
a equipe é composta pelas professoras Alda Maria Duarte Araújo Castro e Magna 
França. Na Universidade de Lisboa a equipe é composta pelos professores: Belmiro Gil 
Cabrito, Maria Luiza Verdeira, José Tomás Patrocínio, Florbela de Sousa. Na UFPA, a 
equipe é composta pelos professores: Vera Lúcia Jacob Chaves, Olgaíses Cabral Maués 
e Salomão Mufarrej Hage. No âmbito desse projeto foi realizada uma missão de 
trabalho pelos professores Alda Maria Duarte Araújo Castro; Magna França e Antônio 
Cabral Neto, em dezembro de 2015, na Universidade de Lisboa. Durante a missão a 
equipe participou do V Fórum de Gestores de Língua Portuguesa, em Coimbra/PT. Na 
oportunidade os professores participaram da organização e apresentação das 
comunicações orais. Nessa ocasião foram mantidos os seguintes contatos: a) com 
professores na Universidade do Minho interessado em realizar um estágio de professor 
visitante na Universidade Federal do Rio Grande do Norte; b) reunião com outras 
universidades brasileiras presentes ao evento para concorrer ao edital da CAPES sobre o 
observatório da educação; c) reunião com professores da Universidade de Lisboa/PT 
para estabelecimento de uma pauta a ser desenvolvida na semana subsequente na 
Universidade de Lisboa. Na ocasião foi desenvolvida uma agenda para a discussão e 
implementação do Projeto de Pesquisa intitulado “Ensino Superior e Mobilidade 
Estudantil em países de Língua Portuguesa”. Participaram da reunião professores da 
Universidade de Lisboa, Professores da Universidade de Angola, Professores da 
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Universidade do Pará e a Equipe de professores da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte.  

Ainda, no que se refere ao intercâmbio internacional o Centro participa, por 
meio de professores do DPEC do Programa de Apoyo al Sector Educativo del 
Mercosur, com o projeto intitulado Laboratório de Qualidade Docente, coordenado pela 
professora Elena Mabel Brutten Baldi. 

O CE continuou coordenando, também, em 2015, através da participação de 
professores lotados nos dois departamentos e credenciados ao programa de pós-
graduação, o projeto interdisciplinar que compõe o Programa de Cátedras da UNESCO, 
no campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Com formato de rede institucional, a 
Cátedra UNESCO inclui instituições, “vários setores da UNESCO, desde a sede em 
Paris até os escritórios nacionais, centros e institutos” (cf. sítio da Cátedra UNESCO-
EJA). No campo da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a cátedra, que integra as 
Universidades Federais da Paraíba, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, é a única 
no Brasil. 

Registra-se, também, a importante ação do Grupo de Estudos CONTAR, 
coordenado por docentes do DPED (Tatyana Mabel e Claudianny Noronha), que visa 
aprofundar conhecimentos e realizar pesquisas nas áreas de Língua Portuguesa e 
Matemática, especialmente, no que abrange a interrelação entre estas no ensino e 
aprendizagem na Educação Básica e para a Formação de Professores. Com foco nas 
políticas públicas voltadas à educação básica e partindo do pressuposto de que a leitura 
e a escrita são essenciais ao ensino da língua portuguesa e da matemática, atualmente, o 
Grupo concentra seus estudos no desenvolvimento do projeto de pesquisa Leitura e 
escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino da matemática e português, 
financiado pelo Observatório da Educação/CAPES (Edital 2010 / EDITAL Nº 
38/2010/CAPES/INEP) e UFRN. Assim, sob uma perspectiva teórica que retoma linhas 
de pesquisa de base interacionista que permitem situar a linguagem como prática sócio-
discursiva; e a educação centrada no sujeito (aprendente-leitor) como agente, o grupo 
intenciona, além de mapear o que é valorizado nos livros didáticos em relação aos 
elementos constitutivos das avaliações oficiais do INEP, analisar como os professores 
que atuam na Educação Básica significam sua prática e, desse modo, apontar propostas 
de intervenção para o ensino desses dois componentes curriculares. As ações do Grupo 
vinculam pesquisadores de três programas de pós-graduação stricto sensu da UFRN, a 
saber: PPGED – Programa de Pós-graduação em Educação; PPGECNM – Programa de 
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Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática; e PPGEL – Programa de 
Pós-Graduação em Ensino da Linguagem. O Grupo contar publicou, em 2015, uma 
coleção com 08 livros apresentando os resultados das pesquisas dos participantes, 
abordando problemáticas diversas nos campos da Língua Portuguesa e da Matemática.  

Como ação de cooperação acadêmica, ocorreu, ainda, um estágio de formação 
pós-doutoral, desenvolvido por docente da Universidade Federal do Ceará, vinculado à 
Linha de Pesquisa Educação, Estudos Sociohistóricos e Filosóficos do PPGEd. 

Registra-se a participação de docentes do PPGEd em 01 Programa Nacional de 
Cooperação Acadêmica (PROCAD/CAPES) – com Universidade Federal de Alagoas, 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro do qual participam docentes do DPEC e do 
DFPE (Márcia Maria G. Ribeiro, Rosa Aparecida Pinheiro, Denise Maria de Carvalho 
Lopes e Mariângela Momo). No mesmo Edital, docentes do PPGEd assumiram a 
coordenação de 01 Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD/CAPES) 
com a Universidade do Estado da Bahia, Universidade Federal do Ceará, Universidade 
Federal de Sergipe, (Betânia Leite Ramalho e participação do professor Isauro Beltran 
Nuñes). O Programa de Cooperação Acadêmica (PROCAD), financiado pela CAPES, 
constitui-se um campo profícuo de atividades de pesquisa e de docência realizada em 
colaboração entre grupos de pesquisa. Entre as atividades realizadas aparecem como 
produto das pesquisas conjuntas, livros, artigos, realização de seminários, missões de 
pesquisa e de estudos, projetos de pesquisa e de docência, financiados no âmbito do 
Projeto de Cooperação Acadêmica (PROCAD/CAPES). 

Diferentes docentes do PPGEd participam de Grupos de Pesquisas Nacionais, 
como: Grupo Nacional UNIVERSITAS/BR (Alda Maria Duarte Araújo Castro, o Prof. 
Dr. Antônio Cabral Neto). O grupo desenvolve pesquisa em rede relativa às políticas do 
Ensino Superior no Brasil pós-LDB, desse projeto o grupo recebeu 01 bolsa de 
professor da educação básica.  O PPGEd ainda coordena três Projetos do Observatório 
da Educação (OBEDUC/CAPES). 01 - Avaliação do Plano de Ações Articuladas 
(PAR): um estudo em municípios dos estados do Rio Grande do Norte, Pará e Minas 
Gerais, no período de 2007 a 2012. O Projeto tem como Coordenadora Geral a Prof.ª 
Alda Maria Duarte Araújo Castro do PPGEd. O Projeto conta com a participação das 
Universidades Federais do Rio Grande do Norte, do Pará e de Uberlândia e 
disponibiliza para cada instituição: 01 bolsa para o Coordenador do projeto; 02 bolsas 
para os coordenadores locais; 03 bolsas de doutorado; 09 bolsas de mestrado; 18 bolsas 
de iniciação científica e 18 bolsas para professores da educação básica. 02 – Leitura e 



78 

Escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de Matemática e Português. 
Coordenadora do Projeto, Profª Tatyana Mabel Nobre Barbosa; 01 bolsa para o 
Coordenador do projeto; 03 bolsas de doutorado; 09 bolsas de mestrado; 18 bolsas de 
iniciação científica e 18 bolsas para professores 03 - Linguagem e desenvolvimento 
sustentável: integrando ciências, língua portuguesa e matemática, coordenado pela Profª 
Claudianny Amorim Noronha, todos com financiamento da CAPES.  

 
 

3.3. Atividades de extensão  
 
 Em relação às atividades de extensão, o Centro estabelece como Linha de ação 
6. “Fortalecimento e ampliação das ações de extensão, com a valorização dessas 
atividades como componentes formativos em cursos de graduação e de pós-graduação e 
como espaço/programa de formação continuada junto aos docentes da Educação 
Básica”. 
  Os Departamentos, Programas e Unidades que fazem parte do Centro de 
Educação desenvolveram, em 2015, seus próprios projetos de extensão, destinados à 
comunidade educacional, a fim de socializar os conhecimentos produzidos em seus 
grupos de pesquisas. Foram, ao todo, 60 (sessenta) ações de extensão desenvolvidas, em 
2015, sob a forma de cursos, eventos e projetos. Os professores do DPEC, por exemplo, 
desenvolveram precisamente 23 (vinte e três) ações de extensão, distribuídas em nove 
eventos, seis cursos e oito projetos, como atesta o Quadro nº 26, abaixo: 

 
 

Quadro n° 26 - Ações de Extensão do DPEC em 2015 
Título do Projeto Tipo Coordenador 

Teleconferência: Impactos do Analfabetismo no 
Brasil Evento Alexandre da Silva Aguiar 
Ensino-aprendizagem de conceitos: 
pressupostos e procedimentos. Palestra e mostra 
de banners. 2015-2 - Turno noturno 

Evento João Maria Valença de 
Andrade 

Ensino-aprendizagem de conceitos: 
pressupostos e procedimentos. Palestra e mostra 
de banners. 2015-2. Turno Vespertino 

Evento João Maria Valença de 
Andrade 

V Seminário Didática e Ensino de História Evento Crislane Barbosa de 
Azevedo 

Seminário Estágio e Docência em Geografia: Evento Lenilton Francisco de Assis 
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dilemas do Currículo e da Formação de 
Professores para o Ensino Médio 
Seminário Internacional Erasmus Mundus – 
IBrasil/UFRN-CE Evento Marcos Antonio de Carvalho 

Lopes 
II Seminário Universidade, Escola e 
Comunidade Evento Crislane Barbosa de 

Azevedo 
O trabalho de conclusão de curso: tipologias e 
desafios Evento Iapony Rodrigues Galvão 
Ensino-aprendizagem de conceitos: 
pressupostos e procedimentos Evento João Maria Valença de 

Andrade 
Formação continuada em práticas 
interdisciplinares para o ensino médio Curso Mércia de Oliveira Pontes 
Desenhando estratégias investigativas para o 
ensino de ciências Curso Thiago Emmanuel Araújo 

Severo 
Minicurso de edição de vídeo com recursos de 
acessibilidade Curso Jefferson Fernandes Alves 
Minicurso: Introdução à Legendagem para 
Surdos e Ensurdecidos Curso Jefferson Fernandes Alves 
Taxidermia de Caranguejo Curso Rute Alves de Sousa 
Elaboração de projetos de pesquisa e escrita 
científica Curso Marlécio Maknamara da 

Silva Cunha 
Cursinho Popular do Diretório Central dos 
Estudantes da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (Cursinho do DCE-UFRN) 

Projeto Alexandre da Silva Aguiar 
Memória digital do Centro de Educação- Fase 3 Projeto João Tadeu Weck 
Ateliê de Filosofia: Criação de materiais 
didáticos para o ensino filosófico nas Escolas de 
nível Médio 

Projeto Lucrecio Araujo de Sá 
Junior 

O que os olhos não vêem o coração não sente Projeto Jefferson Fernandes Alves 
Leio você, você me lê: a leitura literária na 
perspectiva interdisciplinar e multiprofissional Projeto Ana Santana Souza 
Comunidade de aprendizagem Guarapes Projeto Marisa Narcizo Sampaio 
Programa Motyrum de Educação Popular em 
Direitos Humanos - Núcleo Infanto Juvenil Projeto Alexandre da Silva Aguiar 
Laboratório de qualidade docente Projeto Elena Mabel Brutten Baldi 
Fonte: SIGAA 
 
 
 No DFPE, foram desenvolvidas 11 (onze) ações de extensão, sendo três eventos, 
seis cursos e dois projetos, conforme Quadro nº 27, abaixo:  
 
 

Quadro n° 27 – Ações de Extensão do DFPE em 2015 
Título do Projeto Tipo Coordenador 

Ciclo de debates: As diferentes linguagens em 
espaços pedagógicos Evento Jacyene Melo de Oliveira 
II Seminário de Pedagogia Ativa e Educação Evento Flavio Boleiz Junior 
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Democrática 
II Seminário regional sobre atendimento 
educacional hospitalar e iii seminário de 
formação para professores que atuam nas 
classes hospitalares do RN 

Evento Jacyene Melo de Oliveira 

Escola da Terra - curso de aperfeiçoamento Curso Jacyene Melo de Oliveira 
Jogos construídos de sucata: um apoio para o 
ensino- aprendizagem na Educação Infantil Curso Jacyene Melo de Oliveira 
Educação não escolar: a prática do escotismo na 
UFRN Curso Walter Pinheiro Barbosa 

Junior 
Múltiplas Linguagens na Educação Infantil 
através do TANGRAM: oral, escrita e 
matemática 

Curso Jacyene Melo de Oliveira 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: Por uma escola 
sem exclusões Curso Luzia Guacira dos Santos 

Silva 
Semana da(o) Pedagoga(o) Curso Walter Pinheiro Barbosa 

Junior 
Um passo a mais: ações integradas de psicologia 
e educação na ADIC/RN Associação para o 
Desenvolvimento de Iniciativas de Cidadania do 
Rio Grande do Norte 

Projeto Cynara Teixeira Ribeiro 

Projeto de Extensão Cinema e Debate Educativo 
nos Polos de Educação a Distância Projeto Flavio Boleiz Junior 
Fonte: SIGAA 
 
 
 Além das atividades de extensão desenvolvidas pelos departamentos, o LTE no 
decorrer do ano de 2015, realizou, no âmbito da extensão universitária, as seguintes 
ações: 
 
 Coordenação do projeto de extensão “Memória Digital do Centro de Educação – 

fase 3”, aprovado com três bolsas e recursos, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), incluindo a coordenação do treinamento dos três novos bolsistas para uso 
do scanner planetário e orientação sobre as atividades do projeto; 

 Coordenação do Ciclo de Oficinas de Mídia-educação - Módulo Audiovisual: 
ação do Life/UFRN, Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, 
através do Laboratório de Tecnologia Educacional – LTE. O objetivo das 
oficinas foi apresentar conceitos básicos da linguagem audiovisual para fornecer 
aos docentes do Centro de Educação, bem como aos discentes das Licenciaturas 
participantes do PIBID, suporte metodológico para uso da linguagem 
audiovisual em sala de aula. Nesse módulo, foram ofertadas as oficinas de 
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“Produção de notícias”, “Podcast”, “Introdução à fotografia e design” e 
“Produção audiovisual de baixo custo”. 

 Participação no projeto de ação integrada “Leio você, você me lê: a leitura 
literária na perspectiva interdisciplinar e multiprofissional, coordenado pela 
Professora Ana Santana de Souza”. 

 Elaboração do Projeto do curso Uso pedagógico da Mesa Digital Interativa 
(Smart Table 442i), atualmente em andamento. 

 
Realizou, ainda, a produção de aberturas animadas para PIBID, criação de 

padrões e abertura do CE Notícias, PPGEd, Seminário de Avaliação do Centro, Pacto 
Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, Projeto “Educação, pobreza e 
desigualdade social”, e animação do projeto da série de vídeos “NEI – os primeiros 
passos na escola”. 
 
No campo da fotografia desenvolveu o tratamento de imagem, com a edição contínua de 
fotos para garantir qualidade mais profissional aos projetos. 
 
O LTE desenvolveu, ainda, atividades de orientação, coordenação, cursos e participação 
em Mesas Redondas, Seminários e comissões, destacando-se os seguintes:  
 

1. Oficina de Fotografia “Um novo olhar sobre o espaço” – Escola Municipal 
Monsenhor José Alves Landim, Soledade 1. A oficina buscou promover 
reflexões de ordem teórica e prática sobre a linguagem fotográfica e seus 
elementos. Foram ministradas 04 oficinas de 04h, com a participação de 20 
estudantes da referida Instituição. Nestes encontros, estudantes do 5º ao 9º ano 
conheceram um pouco da história da fotografia, elementos da linguagem 
fotográfica (planos, enquadramentos, luz). No mês de setembro foi realizada a 
aula prática, tendo a escola como cenário. As imagens produzidas foram 
escolhidas pelos professores para serem apresentadas na feira de ciências da 
escola que ocorreu no dia 31.10.2015. 

 
2. Planejamento da terceira unidade da disciplina “Fundamentos Sócio-econômicos 

da Educação” e orientação para discentes de Pedagogia presencial, na 
elaboração de vídeos abordando o tema das transformações no mundo do 
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trabalho ocasionadas pelo avanço da tecnologia, sob a coordenação do Prof. Dr. 
Antônio Cabral Neto. 

 
3. Oficinas de linguagem audiovisual para discentes do curso de Ciências 

Biológicas (presencial), na disciplina PEC 0671 – Comunicação Visual. 
Coordenação: Prof. Dr. João Tadeu Weck. 

 
4. Oficinas de elaboração de blogs, podcasts e revistas eletrônicas para discentes do 

curso de Pedagogia presencial, na disciplina PEC 5042 – Tecnologia e 
Educação. Coordenação: Prof. Dr. João Tadeu Weck. 

 
5. Oficina de rádio NEI – oficina para estudantes do 2º ano do ensino fundamental 

do Núcleo de Educação da Infância, abordando o rádio e sua linguagem. Como 
produto, os estudantes elaboraram um programa de notícias e uma radionovela, 
contemplando o tema “Segunda Guerra Mundial”. 

 
6. Participação na XXI CIENTEC com o estande – “Cores que contam histórias, 

luzes que inspiram sonhos”. O estande, idealizado pela turma de Pedagogia do 
semestre 2015.2, realizou atividades pedagógicas utilizando-se de diferentes 
linguagens (oral, musical e digital). 

 
7. Participação no Fórum das licenciaturas da UFRN – Palestra ministrada: “Novas 

Tecnologias nos cursos de Licenciatura da UFRN” (Prof. Dr. João Tadeu 
Weck). 

 
8. Curso sobre o “Papel das tecnologias em sala de aula” - Palestra ministrada para 

professores da rede estadual de Natal, no CEMURE. 
 

9. Atividades de produção de vídeos, desde a concepção, roteirização, gravação e 
edição da série “Adaptação: os primeiros passos na escola”, série de três vídeos 
sobre o processo de adaptação escolar no NEI/CAp, por solicitação feita pela 
equipe pedagógica da escola. 
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10. Concepção, roteirização e gravação da primeira etapa do programa “Em sala”, 
gravado com professores do CE sobre suas pesquisas e percurso acadêmico, a 
ser veiculado pelo canal do CE no youtube. Edição do teaser do Programa “Em 
sala”. 

 
11. Elaboração do vídeo Linha do tempo – anexo CE, contemplando fotografias 

que registram o avanço da construção do novo prédio, de dezembro/14 a 
dezembro/15. 

 
12. Gravação e edição de aulas para a disciplina de LIBRAS, sob a coordenação da 

Professora Renata Nogueira Machado e da intérprete Yanak Ferreira da Silva. 
 
Por sua vez, o Núcleo de Educação da Infância (NEI) organizou, em 2015, 26 

(vinte e seis) ações de Extensão, sob a forma de três produtos, 20 (vinte) eventos, um 
curso e dois projetos, conforme atesta o quadro nº 28, a seguir: 
 
 

Quadro n° 28 – Ações de Extensão do NEI/CAp em 2015 
Título do Projeto Tipo Coordenador 

Meu colega é um poema Produto Patrícia Lúcia Galvão da 
Costa 

Processo de avaliação no NEI-CAp/UFRN: 
coletânea de relatos da prática pedagógica Produto Maria de Fátima Araujo 
Proposta político pedagógica do núcleo de 
educação da infância Produto Analice Cordeiro dos Santos 

Victor 
Instalação artística - família: primeiros laços da 
minha história de vida Evento Dumara Alves Pereira 
O rádio: estudando e conhecendo a importância 
desse instrumento de comunicação Evento Patrícia Lúcia Galvão da 

Costa 
Recital didático "vai rolar um jazz" Evento Flávia Maiara Lima 

Fagundes 
Reunião ampliada do fórum de educação 
infantil do Rio Grande do Norte Evento Naire Jane Capistrano 
II Conferência Ciranda de Saberes: Teatro 
Social e Práticas Educativas em Ensinos Formal 
e Não Formal 

Evento Naire Jane Capistrano 

I Show de talentos do NEI/CAp Evento Analice Cordeiro dos Santos 
Victor 

Bichos que nos encantam Evento Marianne da Cruz Moura 
II Mostra Cultural do NEI/CAp/UFRN Evento Maria de Fátima Araujo 
IV Seminário de Estágio Supervisionado do 
NEI\CAp Evento Analice Cordeiro dos Santos 

Victor 
I Conferência do Ciranda de Saberes e Reunião Evento Naire Jane Capistrano 
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Ampliada do Fórum de Educação Infantil do 
Rio Grande do Norte 
Animais do Mar Evento Marianne da Cruz Moura 
IV Seminário dos Cursos de Aperfeiçoamento 
em Educação Infantil Evento Naire Jane Capistrano 
Encontro Temático: princípios para o ensino de 
artes na Educação Infantil e Ensino 
Fundamental 

Evento Nayde Solange Garcia 
Fonseca 

Recital "Amar o Mar" Evento Flávia Maiara Lima 
Fagundes 

Recital "Que som é esse?" Evento Flávia Maiara Lima 
Fagundes 

Teatro negro - uma noite com o jacaré Evento Dumara Alves Pereira 
NEI em flores Evento Isaura de França Brandão 
III Seminário de Estágio Supervisionado do 
NEI/CAp Evento Analice Cordeiro dos Santos 

Victor 
V Seminário do Curso de Especialização em 
Docência na Educação Infantil Evento Naire Jane Capistrano 
I Jornada Pedagógica do NEI\CAp Evento Analice Cordeiro dos Santos 

Victor 
Aperfeiçoamento para Profissionais de Creche Curso Naire Jane Capistrano 
Leitura, literatura e educação da infância: do 
ensino à formação de mediadores de leitura Projeto Danielle Medeiros de Souza 
Música e movimento na escola: uma abordagem 
interdisciplinar Projeto Patrícia Lúcia Galvão da 

Costa 
Fonte: NEI/CAp 2015 
  

Para a realização das ações de extensão, o Centro de Educação continua tendo 
que contornar algumas dificuldades que decorrem, em grande parte, da inexistência de 
espaço físico, na UFRN, para organizar eventos que congreguem um número elevado de 
participantes. Para sanar este problema, o CE é obrigado a alugar espaços fora da UFRN 
ou, quando é possível, solicitar a contribuição de outros Centros, no sentido de 
disponibilizarem alguns de seus espaços, sobretudo os auditórios que podem acolher um 
número maior de pessoas.  
 
 
Apoio a Eventos Científicos e Culturais 
 
 

No que se refere à produção acadêmica, a meta é “Ampliar a participação de 
docentes e discentes em eventos nacionais e internacionais, de modo a garantir a 
publicação de trabalhos em Anais de Colóquios e Congressos”. O Centro de Educação, 
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na perspectiva da consolidação das políticas de formação inicial de professores para a 
educação básica, da consolidação das políticas de internacionalização e da mobilidade 
estudantil, do fortalecimento da pesquisa e da formação de pesquisadores em educação 
e do incentivo à participação de docentes e servidores técnico-administrativos em 
eventos científicos e atividades de formação, deu apoio, em 2015, com passagens, 
hospedagens e diárias, à participação de professores e servidores técnico-
administrativos em congressos, seminários e missões de estudo e de trabalho, nacionais 
e internacionais, como atesta o quadro nº 29, abaixo: 

 
 

Quadro n° 29 – Eventos apoiados pelo CE em 2015 
Evento Tipo de Apoio 

III Seminário Internacional Diálogos com Paulo Freire Passagem e hospedagem 
VIII Colóquio da Associação Francofone Internacional da Pesquisa 
Científica em Educação - AFIRSE Passagem 
XXIV Seminário Nacional de Segurança das IFES Passagem 
13º Encontro Norte e Nordeste de Estudantes de Pedagogia- 
ENNOEPe Passagem e Hospedagem 
Fórum dos Organizadores de Cerimônias Universitárias e 
Acadêmicas das Instituições de Ensino Superior Passagem e Diárias 
Fórum dos Secretários das Universidades Brasileiras Passagem e Diárias 
XXIV Seminário Nacional de Segurança das IFES Passagem e Diárias 
Fonte: SIPAC  
 
 

Como incentivo à participação dos discentes em eventos da área de educação, o 
Centro proporcionou, em 2014, auxílio financeiro a 32 (trinta e dois) estudantes que 
apresentaram trabalhos em diferentes eventos, regionais e nacionais, conforme o Quadro 
nº 30, abaixo: 

 
 
Quadro n° 30 – Estudantes beneficiados para participar de eventos em 2015 

Nº da Req. Beneficiário Descrição da Atividade 
554/2015 Noemi Barbosa da Silva Participação e apresentação do trabalho intitulado: 

“Autismo na escola”, no 35º ENEPe – Encontro 
Nacional de Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no 
período de 12 a 19 de julho de 2015, na Universidade 
Federal do Paraná. 
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572/2015 Diego do Rego Participação e apresentação do trabalho intitulado: “O 
homem inacabado e a Educação para a Democracia”, no 
35º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

578/2015 Felipe Daniel Barros 
Diniz 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Contribuições do movimento escoteiro para a educação 
ambiental”, no 35º ENEPe – Encontro Nacional de 
Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no período de 
12 a 19 de julho de 2015, na Universidade Federal do 
Paraná. 

582/2015 Gustavo Henrique 
Araújo de França 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Educação em direitos humanos: revendo (pré) 
conceitos, transformando políticas”, no 35º ENEPe – 
Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, a ser 
realizado no período de 12 a 19 de julho de 2015, na 
Universidade Federal do Paraná. 

603/2015 Clara Beatriz Pereira Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Distúrbio de aprendizagem na Educação Infantil - 
TDAH”, no 35º ENEPe – Encontro Nacional de 
Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no período de 
12 a 19 de julho de 2015, na Universidade Federal do 
Paraná. 

626/2015 Izabel Cristina das 
Chagas Souza 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Gênero e sexualidade: uma discussão curricular”, no 
35º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

627/2015 Aysllane Junie Pessoa 
da Cunha 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Gênero e sexualidade na formação do pedagogo”, no 
35º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

628/2015 Jadiliana Tavares 
Gonçalo de Araújo 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Interdisciplinaridade – que bicho é esse?”, no 35º 
ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

629/2015 Daniela Lourena dos 
Santos Lucena 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Meio ambiente saudável e uma leitura agradável”, no 
35º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

630/2015 Jefferson Dantas Freire 
de Morais 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Síndrome de Down – trissomia do cromossomo 21: 
trilhando a inclusão”, no 35º ENEPe – Encontro 
Nacional de Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no 
período de 12 a 19 de julho de 2015, na Universidade 
Federal do Paraná. 

631/2015 Lílian Kelly Rodrigues 
do Nascimento 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Matemática Lúdica e Interdisciplinar na Educação 
Infantil”, no 35º ENEPe – Encontro Nacional de 
Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no período de 
12 a 19 de julho de 2015, na Universidade Federal do 
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Paraná. 
635/2015 Elan Cavalcante da 

Fonseca Ferreira 
Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Educação andrógina para inteireza do ser no sendo”, no 
35º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

636/2015 Paulo Emílio Eurich 
Maito 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “O 
ensino de Ciências Humanas através das HQ’s”, no 35º 
ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

637/2015 Danniela Ernesto de 
Lima e Silva 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Contação de histórias na educação infantil: narrativas 
de (auto) formação no estágio supervisionado em 
pedagogia”, no 35º ENEPe – Encontro Nacional de 
Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no período de 
12 a 19 de julho de 2015, na Universidade Federal do 
Paraná. 

638/2015 Yves de Lima Justino Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Montaigne na teoria e na prática: relato de experiências 
de uma aula sobre as concepções pedagógicas do autor”, 
no 35º ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

639/2015 Josiane da Silva Lima Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Currículo cultural e os desafios da LDB: apostas e 
inovações na prática pedagógica”, no 35º ENEPe – 
Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, a ser 
realizado no período de 12 a 19 de julho de 2015, na 
Universidade Federal do Paraná. 

640/2015 Júlio César do 
Nascimento de Oliveira 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “A 
LDB e a proposta pedagógica da escola: ressignificações 
dos professores na prática de ensino”, no 35º ENEPe – 
Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, a ser 
realizado no período de 12 a 19 de julho de 2015, na 
Universidade Federal do Paraná. 

641/2015 Rafael Araújo da Silva Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Memória escolar: o trabalho histórico das escolas 
como instrumento na formação docente”, no 35º 
ENEPe – Encontro Nacional de Estudantes de 
Pedagogia, a ser realizado no período de 12 a 19 de 
julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná. 

645/2015 Emily de Moura Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Tempo na educação de jovens e adultos: uma 
experiência na formação docente”, no 35º ENEPe – 
Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, a ser 
realizado no período de 12 a 19 de julho de 2015, na 
Universidade Federal do Paraná. 

663/2015 Danyelle Oliveira da 
Silva 
José Ozildo dos Santos 
Segundo 
Julio Gabriel Medeiros 
de Souza Pontes 

Participação e apresentação de trabalho no 35º ENEPe – 
Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia, a ser 
realizado no período de 12 a 19 de julho de 2015, na 
Universidade Federal do Paraná. 
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Miguel Felix de Araujo 
Junior 

752/2015 Cintia de Lima 
Alcântara 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Currículo multiculturalistas: discursos nas políticas 
públicas frente à inclusão ética e racial na Educação 
Infantil”, no 35º ENEPe – Encontro Nacional de 
Estudantes de Pedagogia, a ser realizado no período de 
12 a 19 de julho de 2015, na Universidade Federal do 
Paraná. 

1105/2015 Jammerson Yuri Da 
Silva 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “O 
saber fazer na educação infantil em atividade de 
formação inicial de professores na UFRN”, no II 
Congresso Nacional de Educação (II CONEDU), a ser 
realizado no período de 14 a 17 de outubro de 2015, na 
Universidade Federal de Campina Grande. 

1175/2015 Andressa Layse Sales 
Teixeira 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: “A 
importância do trabalho investigativo no cotidiano 
escolar do ensino de ciências”, no II CONEDU – 
Congresso Nacional de Educação, a ser realizado no 
período de 14 a 17 de outubro de 2015, na Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG). 

1444/2015 Amanda Stefani de 
Albuquerque Silva 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Currículo e interdisciplinaridade construção curricular: 
reflexões sobre uma escola pública municipal da cidade 
do Natal”, no V Seminário Baiano das Licenciaturas, V 
Seminário Estadual PIBID-IAT e I Seminário PIBID do 
Nordeste, realizado no período de 01 a 04 de dezembro 
de 2015, em Salvador/BA. 

1445/2015 José Ozildo dos Santos 
Segundo 

Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Gestão escolar: reflexões sobre uma realidade da rede 
municipal de ensino de Natal”, no V Seminário Baiano 
das Licenciaturas, V Seminário Estadual PIBID-IAT e I 
Seminário PIBID do Nordeste, realizado no período de 
01 a 04 de dezembro de 2015, em Salvador/BA. 

1446/2015 Arthur Beserra de Melo Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Políticas de formação democrática planejamento 
educacional no Brasil e Natal”, no V Seminário Baiano 
das Licenciaturas, V Seminário Estadual PIBID-IAT e I 
Seminário PIBID do Nordeste, a ser realizado no 
período de 01 a 04 de dezembro de 2015, em 
Salvador/BA. 

1457/2015 Rafael Araújo da Silva Participação e apresentação do trabalho intitulado: 
“Desafios do planejamento educacional no Brasil e o 
contexto da consolidação democrática”, no V Seminário 
Baiano das Licenciaturas, V Seminário Estadual PIBID-
IAT e I Seminário PIBID do Nordeste, a ser realizado no 
período de 01 a 04 de dezembro de 2015, em 
Salvador/BA. 

1467/2015 Hianna Camilla Gomes 
de Oliveira 

Participar, na qualidade de ministrante da oficina 
“Teatro partindo dos sentidos” na IV Mostra 
Universitária Artes em Cena da Universidade Federal da 
Paraíba, realizada no dia 26 de novembro, no Campus I 
da UFPB. 

Fonte: SIPAC 
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3.4. Atividades administrativas 
 
 No âmbito das ações administrativas, o CE prevê três grandes Diretrizes em seu 
Plano de Gestão, que estão diretamente ligadas a essas ações: Gestão de Pessoas; 
Ampliação e Modernização da Infraestrutura; e Modernização da Gestão Administrativa 
e Financeira, com a previsão de metas que dizem respeito à formação e qualificação de 
pessoal, à melhoria das condições de trabalho e de estudos da comunidade acadêmica do 
CE e à qualificação e fortalecimento das relações interpessoais e institucionais 
estabelecidas no interior desse Centro e fora dele.  

O Conselho de Centro, como o órgão de proposição e gestão das políticas do 
CE, desenvolveu o importante papel de aglutinar debates e elaborações extremamente 
importantes para a administração da Unidade. No decorrer de 2015, além das dez 
reuniões ordinárias do Conselho de Centro e suas Câmaras de Administração e de 
Ações Acadêmicas, das reuniões Plenárias Departamentais e dos Colegiados de Cursos, 
foram realizadas várias atividades importantes para o bom funcionamento do CE e de 
suas Unidades e Cursos. São ações, em consonância com as diretrizes, linhas de ação e 
metas definidas no Plano de Gestão do CE, para o período de 2011-2015.  

Entre as deliberações do CONSEC/CE, destaca-se a aprovação do primeiro 
processo de Concessão do Título de Professor Honoris Causa ao pesquisador, cientista 
e professor Louis Antoine Claude Marmoz, aposentado da Université de Caen/França, 
durante a 6ª. Reunião Ordinária, em 17 de agosto de 2015. O Processo foi igualmente 
aprovado pelo CONSUNI, em 25 de novembro de 2015, por meio da Resolução n° 
025/2015 – CONSUNI. O título foi concedido pela “personalidade científica que vem 
prestando relevantes contribuições para a formação de recursos humanos, o 
desenvolvimento da pesquisa e a produção científica nas áreas das ciências humanas, 
ciências sociais e, em particular as ciências da educação, tanto no plano internacional 
quanto no nacional, e, em especial, para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
– UFRN” (Resolução n° 025/2015).  

Outra deliberação importante foi a aprovação da Minuta de Reformulação do 
Regimento Interno do CE, também durante a 6ª. Reunião Ordinária do CONSEC/CE, de 
17 de agosto de 2015. O Centro contou com o trabalho dedicado e competente da 
Comissão de Reformulação, presidida pelo professor Marcos Antonio de Carvalho 
Lopes (Vice-Diretor do CE) e composta pelas professoras Erika dos Reis Gusmão 
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Andrade (Chefe do DFPE), Karyne Dias Coutinho (Chefe do DPEC) e Teresa Régia de 
Medeiros (Diretora do NEI). O processo foi encaminhado ao Gabinete da Reitora, para 
providências junto aos Colegiados Superiores.   

Destacam-se, ainda, como matérias relevantes aprovadas, em 2015, os Planos 
Trienais dos Departamentos do CE, diante da definição de políticas de formação, de 
qualificação, de ensino, pesquisa e extensão sistematizadas nesses Planos, que 
orientarão as decisões das Plenárias Departamentais, durante o triênio 2015-2017. O 
Plano do DPEC foi aprovado na 5ª. Reunião Ordinária, de 11 de junho de 2015, e o 
Plano do DFPE, na 6ª. Reunião Ordinária do CONSEC, em 17 de agosto de 2015. 

Foram aprovadas também, pelo CONSEC, Resoluções, tais como a que 
regulamenta o uso do espaço físico no Centro, e as que definem critérios para 
Revalidação de diplomas e a de definição do doutorado em cotutela do PPGEd, além de 
Editais de abertura de vaga para ingresso nos cursos de mestrado e doutorado e nas 
turmas de educação infantil e ensino fundamental do NEI, entre outras matérias. 

 
 

Seminário de Avaliação e Planejamento do CE 
 
 

Anualmente, o Centro de Educação estabelece como ponto de partida das 
atividades acadêmicas semestrais os Seminários de Avaliação e Planejamento do CE, 
com a participação de todas as unidades que o compõem. Esses Seminários, que 
ocorreram sempre na primeira semana do semestre letivo, são uma ocasião para que os 
professores, os servidores técnico-administrativos e os estudantes reflitam sobre as 
atividades desenvolvidas, e proponham formas de planejar ações que propiciem a 
melhoria das unidades, em todos os níveis, e a qualidade das atividades acadêmicas, 
como está previsto no Plano de Gestão 2011-2015 (p.64).   

O primeiro Seminário realizado em fevereiro de 2015.1 teve, como objetivo 
“Avaliar as atividades desenvolvidas, em 2014, e planejar diretrizes, ações e metas do 
Centro de Educação, Departamentos, Cursos e Unidade Suplementar, relativas a 2015, 
essenciais para a construção da política de formação de professores para a educação do 
RN e para a implantação das metas do PNE”. Diante da atualidade do debate sobre a 
possibilidade de elaboração das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
formação inicial e continuada de professores, o Seminário privilegiou esse tema, 
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enfocando, na Palestra de abertura “A política de formação de professores: desafios para 
a universidade, que teve como palestrante o Prof. Dr. Luiz Fernandes Dourado (UFG), 
conselheiro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e relator do processo nesse 
Conselho”.  

O segundo Seminário, em 2015.2, teve como objetivo “Avaliar as atividades 
desenvolvidas, em 2015.1, visando o planejamento das ações e metas do Centro de 
Educação, Departamentos, Cursos, Programas e Unidade Suplementar, relativas ao 
semestre 2015.2, essenciais para a construção da política de formação de professores, 
frente às orientações das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica. Nesse 
momento, as Diretrizes estavam aprovadas pelo CNE, por meio da Resolução n°2 – 
CNE-CP, de 1º de julho de 2015.  
 
 
Sextas Culturais do CE  
 

No ano de 2015 o Centro de Educação deu inicio a realização da atividade 
“Sextas Culturais”, coordenada pelo professor Marcos Antonio de Carvalho Lopes, 
Vice-Diretor do CE. Essa atividade tem por objetivo central promover um espaço de 
trocas de experiências artístico culturais. 

A primeira Sexta Cultural, realizada em 17 de abril de 2015, teve como enfoque 
a dança e contou com a colaboração dos Grupos Com (Tatos) e Improvisações em 
Dança e Gaya Dança Contemporânea, que abrilhantarão o evento e farão, após a 
apresentação, ocorreu uma discussão sobre os aspectos coreográficos e pedagógicos da 
modalidade artística e da preparação dos espetáculos. 

A segunda Sexta Cultural, realizada em 19 de junho de 2015, teve como enfoque 
a musica e contou com a colaboração do grupo de violoncelos da Escola de Música da 
UFRN, após a apresentação, ocorreu uma discussão sobre os aspectos musicais e 
pedagógicos envolvidos na apresentação. 

A terceira Sexta Cultural, realizada em 25 de setembro 2015, teve como enfoque 
o cinema e, na ocasião, foi apresentado o filme Periscópio (2015, direção: Kiko 
Goifman). A coordenação da atividade ficou sob a responsabilidade da professora 
Karyne Dias Coutinho. 
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A quarta Sexta Cultural, realizada em 25 de novembro 2015, teve como tema 
central a literatura. A coordenação da atividade ficou sob a responsabilidade da 
professora Ana Santana Souza que desenvolve o projeto de extensão “Leio você, você 
me lê”. Na ocasião houve apresentação de poemas e de um grupo de dança.  

 

Participação dos docentes na gestão institucional e universitária 
 
 
Os professores do CE, além das funções usuais dos docentes desta Universidade, 

foram convocados para assumir cargos, programas institucionais ou assessorias. Entre 
os docentes do DFPE são os seguintes: Pró-Reitora Adjunta da Pró-Reitoria de 
Graduação - PROGRAD (Erika dos Reis Gusmão Andrade, a partir de junho de 2015); 
assessoria pedagógica no Programa de Bolsa REUNI da Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
- PPg (Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães); Coordenação Acadêmica dos cursos 
de licenciatura da Secretaria de Educação à Distância – SEDIS (Aline de Pinho Dias); 
em função da natureza educacional de sua formação. Além disso, os professores deste 
Departamento atuam em cargos administrativos nas Unidades do CE, como a 
Coordenação do Curso de Pedagogia (Gilmar Barbosa Guedes, até junho de 2015) a 
Vice-coordenação do curso de Pedagogia modalidade presencial (Cynara Teixeira 
Ribeiro, a partir de julho de 2015), a Coordenação e a Vice-coordenação do curso de 
Pedagogia a distância (Maria Cristina Leandro de Paiva e Flávio Boleiz Junior) a 
Coordenação e Vice-coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação (Alda 
Maria Duarte de Araújo Castro e Luzia Guacira dos Santos Silva), a Vice-Coordenação 
do Programa de Formação Continuada - PROFOCO (Jacyene Melo de Oliveira). 

Merece destaque também o esforço dos professores do DPEC nas funções de 
administração, uma vez que seis docentes foram convocados para assumir os seguintes 
cargos ou Programas: Pró-Reitora Adjunta da PROGRAD (Claudianny Amorim 
Noronha, até maio de 2015); Coordenação Institucional do Programa de Iniciação à 
Docência (PIBID - Lucrécio de Sá Júnior); Coordenação da Universidade Aberta do 
Brasil junto à Secretaria de Educação à Distância – SEDIS (Célia Maria de Araújo); 
Assessoria Pedagógica à COMPERVE (Isauro Beltran Nuñez); Coordenação e Vice-
Coordenação do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR - Jefferson Fernandes 
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Alves e Márcia Maria Gurgel Ribeiro), em função da natureza educacional de sua 
formação. Além disso, os professores deste Departamento atuam em cargos 
administrativos nas Unidades do CE, como Diretora e Vice-Diretor do CE (Márcia 
Maria Gurgel Ribeiro, Marcos Antonio de Carvalho Lopes, até setembro de 2015, e 
Jefferson Fernandes Alves, a partir de outubro de 2015); Coordenação do curso de 
Pedagogia modalidade presencial (Marisa Narciso Sampaio) e a Vice Coordenação do 
Curso de Pedagogia presencial (Elda Silva do Nascimento Melo, até junho de 2015); a 
Coordenação e a Vice-coordenação da Coordenação Pedagógica das Licenciaturas 
(Crislane Barbosa de Azevedo e Soraneide Soares Dantas) a Coordenação do Programa 
de Formação Continuada (PROFOCO) (Ana Santana Souza).  

Registra-se, ainda, que um docente do DPEC, professor Alessandro Augusto de 
Azevedo, assumiu a Coordenadoria de Ensino da Secretaria Estadual de Educação e 
Cultura do RN (CODESE/SEEC/RN).  

Os docentes do CE assumiram, como representantes da UFRN em atividades 
externos, as seguintes instâncias colegiadas: Vice- Coordenação do Fórum Nacional dos 
Diretores de Faculdades/Institutos/Centros de Educação e Equivalentes das 
Universidades Públicas Brasileiras (FORUMDIR) (Márcia Maria Gurgel Ribeiro); 
Coordenação do Fórum Estadual de Educação do RN (Márcia Maria Gurgel Ribeiro); 
Comissão de Sistematização do Plano Municipal de Educação do Município do Natal 
(Maria Cristina Leandro de Paiva e Edna Maria Fernandes); Coordenação do Fórum 
Municipal de Educação de Natal (Cristina Leandro de Paiva); Participação como 
membros da Comissão Estadual de Sistematização do Plano Estadual de Educação do 
RN (Magna França, Mariângela Momo e Márcia Maria Gurgel Ribeiro); Coordenação 
do Fórum de Educação Infantil do Rio Grande do Norte (Naire Jane Capistrano); 
membros do Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação de Educadores, 
coordenado pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura do RN (Jefferson 
Fernandes Alves, Márcia Maria Gurgel Ribeiro, Maria Carmem Freire Diógenes Rêgo e 
Célia Maria de Araújo); Representante Regional/Nordeste da Associação Brasileira de 
Alfabetização (ABAUF) (Denise Maria de Carvalho Lopes); Comissão para 
Sistematização do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos (Alexandre da 
Silva Aguiar); Conselho Estadual de Educação do RN (Magna França); Conselho 
Municipal de Educação de Natal (Maria Cristina Leandro de Paiva e Walter Pinheiro 
Barbosa Junior); entre outros. 
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Reuniões com gestores, docentes e servidores técnico-administrativos 
 
 
O Centro de Educação registra, entre outras, as seguintes reuniões administrativas:  
 
a. Reuniões semanais - com a Secretaria Geral do CE, para organização do CONSEC, 
das Câmaras e das atividades funcionais do Centro; com a Assessoria de Administração, 
para acompanhar e solicitar pedidos de serviços de manutenção, requisições de 
materiais e controle do pessoal terceirizado; com a Assessoria Técnica-Científica, para 
organização da agenda de eventos e reuniões;, e com a Assessoria de Planejamento e 
Orçamento, para acompanhamento da execução do orçamento e dos repasses dos 
recursos às unidades que fazem parte do CE; 
 
b. Em 2015, foi criando o Fórum de Gestores do CE, com o objetivo de sistematizar as 
reuniões com gestores: chefes de departamento, coordenadores de cursos e direção do 
NEI, para discutir questões internas às unidades, bem como questões relativas às 
políticas externas e à participação dos representantes do CE nos diversos Fóruns de 
debates e decisões da UFRN.  
 
c. Reuniões com a Superintendência de Infraestrutura - foram realizadas reuniões com 
arquitetos e o Superintendente, com o objetivo de acompanhar o andamento da 
construção do andar da pós-graduação no prédio do NEPSA II, Bloco I do Setor V 
destinado às salas de aula e as obras do prédio do NEI/CAp.  
 
d. Reuniões com a Magnífica Reitora, e demais diretores de centros e Unidades 
Acadêmicas, para discutir questões estruturais e organizativas, como matriz 
orçamentária, minutas de resoluções e medidas outras a serem tomadas. 
 
e. Audiência com a Magnífica Reitora para discutir questões relativas ao Centro de 
Educação, como:  

- Programa de Formação Continuada, junto com o COMFOR;  
- Realização de audiência com a Senadora Fátima Ribeiro; 
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- A Segurança do Centro de Educação; 
- Aquisição de mobiliários e equipamentos para o Bloco I do Setor V 

f. Reuniões com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas para discutir problemas relativos à 
redistribuição de professores para o Centro, remoção e contratação de pessoal técnico-
administrativo e levantamento de necessidade de capacitação do servidores técnico-
administrativos.  
 
g. Reuniões com gestores, docentes e funcionários técnico-administrativos do CE, 
membros da Comissão Organizadora do II Encontro Nacional de Pesquisas e Práticas 
em Educação – II ENAPPE, previsto para o período de 27 a 29 de abril de 2016. 
 
k. Reuniões com representantes do Centro Acadêmico de Pedagogia para discutir e 
organizar o XXXV Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia – ENEPE, realizado 
no período de 12 a 19 de julho de 2015, na Universidade Federal do Paraná, e a 
participação do grupo de discente, com apresentação do trabalho intitulado: “Políticas 
de formação democrática planejamento educacional no Brasil e Natal”, no V Seminário 
Baiano das Licenciaturas, V Seminário Estadual PIBID-IAT e I Seminário PIBID do 
Nordeste, a ser realizado no período de 01 a 04 de dezembro de 2015, em Salvador/BA. 
 
 
Participação em encontros e eventos 
 
 
 O Centro de Educação esteve representado, em 2015, através de sua Direção e 
de docentes lotados nos dois departamentos, em diferentes eventos, a saber: 
 

 XXXVI Encontro do Fórum Nacional dos Diretores de 
Faculdades/Institutos/Centros de Educação e Equivalentes das Universidades 
Públicas Brasileiras (FORUMDIR), realizado no período de 22 a 24 de abril de 
2015, na Universidade Federal da Bahia. 

 Reunião com o Secretário de Educação Básica do MEC, sobre as Ações de 
Formação Continuada de Professores da Educação Básica, junto com a 
Magnífica Reitora, realizada em Brasília, no dia 19 de agosto de 2015. 



96 

 
 No sentido de dar visibilidade e transparência às ações realizadas pelo Centro de 
Educação e suas Unidades, foram tomadas diversas medidas para divulgação e 
publicação das deliberações e organizações das ações, com a participação efetiva do 
Laboratório de Tecnologia Educacional que organiza o setor de Comunicação do CE. 
Foram realizadas as seguintes atividades:  
 
 
Atividades contínuas de cobertura jornalística e memória fotográfica das ações do 

Centro de Educação 
 
 
Quadro n° 31 - Número de matérias publicadas nas páginas do Centro de Educação e LTE 

(site e fanpage Facebook) 
Mês Número de matérias 
Maio 12 
Junho 13 
Julho 09 

Agosto 10 
Setembro 08 
Outubro 10 

Novembro 16 
Dezembro 07 

Total 85 (oitenta e cinco matérias + 
cobertura fotográfica). 

 
 

Quadro n° 32 - Número de matérias em vídeos produzidas para a página do CE 
Mês Número de vídeos 

Maio 2 
Agosto 1 
Outubro 5 
Dezembro 1 
Total 9 (nove) 

 
 

Quadro n° 33 - Número de postagens na página do LTE 
Postagens diversas 31 (trinta e uma) 
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Quadro n° 34 - Número de #DicaLTE produzidas 
#DicaLTE - postagens 18 (dezoito) 

#DicaLTE - vídeos 8 (oito) 
 
 
Setor de design – Criação de aberturas e créditos finais animados, 

Ilustrações, vetorizações e construção de identidade visual. 
 
 
Design Gráfico 
 

Criação de identidades visuais, como do CE notícias (piloto de jornal interno), 
LTE, projeto LIFE, personalização do blog da COORDLICE, sinalização para o evento 
da AFIRSE, #DicaLTE, desenvolvimento de banner para o PROFOCO. Planejamento 
de sinalização para o Centro de Educação, elaboração do cartão de boas festas do 
Centro, bem como dos cartões de visita para a direção, PROFOCO E COMFOR. 
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4. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PROPOSIÇÕES 
PARA PLANEJAMENTO 2016 

 
 
 Como se pode apreender, as atividades docentes realizadas pelo Centro de 

Educação, no ano de 2015, representam a continuação e o fortalecimento das ações de 
formação, em desenvolvimento nas unidades que o compõem, coerentes com as metas 
estabelecidas no seu Plano de Gestão 2011-2015. Essas atividades estão fortemente 
articuladas às políticas de melhoria do ensino e de expansão de cursos de formação 
docente. Com a oferta de dois cursos de Pedagogia (Pedagogia Presencial e a 
Distância), com o aumento de vagas ofertadas para atender às demandas das novas 
Licenciaturas, com o funcionamento dos Laboratórios e com a ampliação no 
atendimento às escolas de educação básica e à formação inicial e continuada de 
diferentes profissionais da educação básica, o Centro de Educação assume, como 
prioridade, em seu projeto institucional e em seu Plano de Gestão, propiciar uma 
formação teórico-prática interdisciplinar, capaz de assegurar o desenvolvimento de 
conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitem aos profissionais da educação 
refletir criticamente para uma atuação sobre os problemas da sociedade brasileira, entre 
eles a educação.  

O CE continua também a contribuir, com as suas ações de acadêmicas de forma 
significativa, para a consolidação dos compromissos assumidos em seu Plano de Gestão 
2011-2015 e no PDI 2010-2019, revelados em seus Programas Estruturantes, atuando de 
forma cidadã, ética e socialmente engajada. 
 A intensificação das demandas de formação, no entanto, tem sido um desafio para o 

Centro e as unidades que o compõem, que ainda enfrentam dificuldades para dar 
continuidade e ampliar as suas atividades acadêmicas e de formação com qualidade. 
Em 2015, esses desafios foram intensificados com a diminuição dos recursos 
destinados pelo MEC para o desenvolvimento das ações pelas Universidades 
Públicas. 

 No que diz respeito ao pessoal docente, constata-se que o quadro de professores 
permanentes não tem sido suficiente para atender as demandas advindas da 
expansão do ensino de graduação na UFRN. O Departamento de Práticas 
Educacionais e Currículo (DPEC), por exemplo, perdeu dois professores do seu 
quadro de professores efetivos: eram 35 (trinta e cinco), em 2014, e, atualmente, o 
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Departamento conta com apenas 33 (trinta e três) docentes permanentes. A 
contratação de dois novos professores, em 2014, para o Departamento de 
Fundamentos e Políticas da Educação também não permitiu um aumento no quadro 
de professores, que manteve seu número estável entre 2013 e 2104. A entrada de 
dois novos docentes veio apenas suprir as duas vagas descobertas pela aposentadoria 
de dois professores. Assim sendo, os dois departamentos continuam ainda com 
carências em determinadas áreas, como: Psicologia Educacional, Libras, no 
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE); Didática e Ensino 
de Língua Portuguesa, Didática e Ensino de Geografia, Didática e Ensino de 
Ciências Biológicas e as áreas de Estágio em Ciências Sociais e Ciências 
Biológicas, no DPEC. Por outro lado, a oferta de cursos, componentes curriculares, 
turmas e matrículas na modalidade a distância tem se configurado como uma grande 
possibilidade de expansão do ensino de graduação, mas, ao mesmo tempo, como um 
desafio para o Centro de Educação, diante de um quadro docente insuficiente para 
atender às demandas dessa modalidade, além da modalidade presencial, em especial 
nesse momento em que o MEC diminui o investimento na Universidade Aberta do 
Brasil (UAB).  

 Apesar dessa insuficiência, o Centro de Educação tem se esforçado, através de seus 
departamentos, para responder às solicitações dos coordenadores de cursos e 
destinar, na medida do possível, docentes para assumirem os componentes 
curriculares e as turmas na modalidade a distância. Contudo, apesar do esforço dos 
departamentos para otimizar o trabalho docente, de modo a atender as demandas nas 
duas modalidades de ensino na graduação e as demandas de formação continuada, 
cada vez mais exigentes e mais diversificadas, em diferentes níveis, constata-se que 
a carência permanece ainda em algumas áreas.   

 Nesse ínterim, o DFPE questiona-se sobre a distribuição real da carga horária dos 
professores, tendo em vista que os trabalhos desenvolvidos podem abranger quatro 
dimensões – ensino, pesquisa, extensão e atividades administrativas, sendo provável 
que se exceda o regime de horas para o qual o docente é contratado (40 horas 
semanais). Esse fato vem preocupando a organização das atividades pelo 
Departamento para que não se comprometa a qualidade acadêmica do trabalho nem 
haja uma sobrecarga de trabalho para alguns docentes. Para que seja possibilitada 
uma avaliação mais fiel em termos de quantidade e qualidade do trabalho dos 
docentes, bem como dos rumos do desenvolvimento das pesquisas e atividades de 
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extensões, decorrendo em incentivo direcionado a todas elas, a meta do 
Departamento é mapear a carga horária de todos os professores, em todas as suas 
funções respeitantes à instituição, num relatório que permita visualizar o esforço 
docente em sua totalidade e de maneira padrão, para ser adotado a cada semestre 
letivo. Essa avaliação vem em reforço ao Plano Individual do Docente - PID, 
atualmente preenchido no sistema, o qual não fornece exata fidelidade quando se 
trata de espelhar a carga horária dos professores, já que não permite o registro de 
atividades excedentes à carga horária para a qual é contratado. 

 A carência de docentes também tem reflexos no desenvolvimento das atividades de 
ensino, pesquisa e extensão do Núcleo de Educação da Infância. Com um quadro de 
docentes permanentes em vias de aposentadoria, a Unidade tem encontrado 
dificuldades para aumentar as suas vagas e ampliar o ensino fundamental, de modo a 
atender, com qualidade, as demandas da comunidade. Verifica-se também uma 
sobrecarga para o desenvolvimento das atividades de pesquisa e extensão na carga 
horária docente.  

 No tocante às funções distribuídas, é possível avaliar que apenas dois servidores não 
são o suficiente para suprir a demanda do Departamento, que envolve: ler 
diariamente o boletim de serviço e o diário oficial com informações funcionais 
eventuais de seus servidores, a fim de atualizar assentamento funcional; atender às 
demandas diárias de expediente externo, tanto de professores – relativos a salas, 
problemas eventuais com estudantes e dúvidas técnicas, como aproveitamento de 
disciplinas, matrículas extraordinárias, solicitação de programas, solicitação de 
exercícios domiciliares; abertura e acompanhamento de processos, consulta de 
programas e eventuais problemáticas em cadastro de disciplinas; cadastros de 
programas no sistema; abertura e ajustes de turmas no sistema; gestão de recursos 
no sentido de solicitar material de escritório e permanente e, ainda, passagens e 
hospedagens para bancas de concurso e de progressão; assistência a essas bancas; 
emissão de documentos oficiais e elaboração de comunicações oficiais; atualização 
concernente a normas; elaboração e acompanhamento da oferta dos componentes 
curriculares com toda a comunicação que esse processo implica; organização e 
convocação de plenárias, bem como produção de documentos oficiais como atas 
com seu resultado; produção de relatórios como o relatório final e o relatório para 
fins de concorrência para banco de professor equivalente; acompanhamento de 
contratações e suas problemáticas e de estágio probatório, entre outros. 
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 A despeito dessa dificuldade, e com o intuito de informar, bem como reflexamente 
reduzir a demanda por informações, a Secretaria do DFPE desenvolveu um guia 
para ser divulgado entre os docentes como forma de orientação a respeito de 
procedimentos diversos sobre os quais possam necessitar de orientação, documento 
que se encontra em processo de revisão com previsão para ser lançado em 2016. 
 Isso levando em consideração que aos bolsistas não são atribuídas tais funções 
que se tratam de responsabilidade do servidor público. 

 A carência no quadro de servidores técnico-administrativos é outra dificuldade que 
encontra o Centro de Educação, ainda em 2015, para realizar as suas ações 
acadêmicas, através de suas unidades constitutivas. Os servidores enviados ao CE 
foram três novos funcionários, porém um deles foi ao âmbito de uma redistribuição, 
com permuta, e mais dois servidores em substituição a dois técnicos que solicitaram 
desligamento da UFRN. Assim sendo, a questão da carência de funcionários 
persiste, principalmente, no que diz respeito a funções especializadas, sobretudo em 
Tecnologia Educacional, Biblioteconomia. Vale lembrar que a instalação, definitiva, 
dos Laboratórios Interdisciplinares de Formação Docente, e da biblioteca setorial 
vão exigir a contratação de profissionais para esses novos setores, além dos 
servidores para o Bloco I de aulas, no setor V. Além disso, dos 15 (quinze) setores 
da estrutura organizacional do CE, sete funcionam com apenas um servidor e dois 
setores funcionam apenas com a apoio de bolsistas de apoio técnico ou de 
funcionário cedido pela SEDIS.  

 Outro grave problema enfrentado pelo CE é a incompletude de sua estrutura física. 
O andar reservado à pós-graduação, no chamado NEPSA II, por exemplo, apesar 
das obras de construção e de acabamento terem sido concluídas, continua sem poder 
ser ocupado, em virtude de problemas no término da instalação do sistema de 
condicionadores de ar. Em conseqüência, o Centro não pôde instalar, de forma 
definitiva, em 2015, espaços de interatividade virtual e os laboratórios de Políticas 
Públicas Educacionais e de Documentação e Memória da Educação, conforme meta 
definida em seu Plano de Gestão 2011-2015 (p. 56). Espera-se que em 2016, esses 
espaços sejam concluídos tendo em vista que já são dois anos à espera da entrega 
para atividades.  

 No que se refere aos espaços de aula, o Centro de Educação e suas unidades 
continuaram, em 2015, enfrentando problemas para o pleno andamento de suas 
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atividades acadêmicas, tanto de ensino, como de pesquisa e extensão. No caso do 
NEI/CAp, apesar das obras estarem em estado avançado de construção, a não 
conclusão dos trabalhos de ampliação da unidade, prevista para novembro de 2014, 
obrigou a Reitoria, juntamente com o Centro de Educação e a direção do NEI/CAp, 
a retardar a implantação das três turmas do 4º ano do Ensino Fundamental e a 
abertura de turmas de berçário. Apesar da pressão dos pais dos estudantes, 
fortemente, as direções do Centro e do NEI/CAP, e a própria Reitoria da UFRN, 
para buscar alternativas que assegurassem a oferta das referidas turmas, o prédio 
novo para o ensino fundamental só terá a sua inauguração assegurada para o início 
letivo de 2016.  

 Para as aulas do Curso de Pedagogia e da Pós-Graduação, o Centro de Educação 
continua dependendo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, já que as obras do 
setor de aula de Educação só foram iniciadas no fim do ano de 2014, com entrega 
prevista para outubro de 2015, em primeiro plano, e agora para fevereiro de 2016.  
O Centro de Ciências Sociais Aplicadas permitiu ao CE, em 2015, utilizar 11 (onze) 
salas no Setor I e três salas de aulas no Setor V, para a realização das atividades 
docentes nos períodos matutino, vespertino e noturno. Além de sobrecarregar os 
espaços do CCSA, a inexistência de um bloco de aulas para educação, no setor de 
aulas V, como previsto, gera o inconveniente de manter os estudantes longe do setor 
da administração do CE e dos professores terem de fazer um esforço de 
deslocamento de suas salas de trabalho para as salas de aula. Por outro lado, a 
demora na construção do prédio de salas de aula impede a instalação definitiva dos 
Laboratórios Interdisciplinares de Formação Docente e da biblioteca setorial, 
espaços importantes para a formação de pedagogos, de estudantes de outras 
licenciaturas e da pós-graduação. A ausência de um prédio de aulas para o Centro de 
Educação tem gerado sérias dificuldades para a organização dos cursos de formação 
continuada do Comitê Gestor, e para os cursos de Especialização independentes, 
destinados a professores da educação básica, que normalmente ocorrem aos sábados. 
No bloco de aulas, em início de construção, estão previstas também sala para o CA 
de Pedagogia, sala de reprografia, laboratório de informática e um mini-auditório. A 
expectativa do CE, no momento, é que a construção desses futuros espaços possa 
atender às necessidades dos docentes, dos servidores e discentes, com efeitos 
positivos na qualidade da formação profissional, como indicado no seu Plano de 
Gestão 2011-2015 (p.56). 



103 

 
5. DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS DESPESAS EXECUTADAS   
 

O Demonstrativo simplificado das despesas executadas pelo Centro de Educação 
apresenta o resumo das despesas com Material de consumo, Material Permanente, 
Diárias e Passagens, bem como Serviço de pessoa jurídica, Serviço de Pessoa Física, 
entre outros conforme extrato apresentado em anexo extraído do SIPAC/UFRN. 

As despesas do Centro de Educação são ordenadas pela Pró-Reitoria de 
Administração, em razão da decisão do Centro em não instalar o setor de execução 
orçamentária desde a sua instalação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Ao analisar-se a apresentação do conjunto de atividades sistematizado neste 
Relatório, torna-se evidente o intenso trabalho realizado no ensino, na pesquisa, na 
extensão e na administração e a importante atuação do Centro de Educação na UFRN, 
no estado do RN e em parceria com várias instituições nacionais e internacionais. Esse 
esforço coletivo tem contribuído fortemente para consolidar a atuação do Centro de 
Educação na UFRN e construir estratégias que promovam a melhoria da educação e 
para a implantação das políticas de formação de profissionais, da pesquisa e da 
responsabilidade com as problemáticas sociais, por meio da extensão, sempre em 
consonância com as diretrizes, as linhas prioritárias de ação e as metas do seu Plano 
Quadrienal de Gestão 2011-2015.  

Destaca-se, também, que o exercício de relatar promove ricas possibilidades de 
construção de novas ações, em 2016, a partir do movimento de reflexão sobre a ação, 
essencial para o crescimento das pessoas envolvidas nas ações realizadas e para a 
efetivação da missão educativa que a UFRN assume perante a sociedade norte-rio-
grandense. Nesse momento, o CE encontra-se em processo de elaboração de um novo 
Plano Quadrienal 2015-2019, com novos desafios para a gestão que inicia, tendo em 
vista o delicado momento econômico e político nacional e a diminuição dos 
investimentos para as Universidades Públicas.  

No entanto, a comunidade universitária acredita na ampliação da valorização das 
unidades do CE, com destaque para a transparência na discussão interna sobre o 
orçamento das Unidades, a implementação dos Laboratórios de Ensino Aprendizagem, 
de Políticas Educacionais e do Laboratório de Tecnologia Educacional, o apoio ao NEI-
CAp em todas as suas atividades e, em especial, a implementação de suas mudanças 
mais recentes, e a parceria permanente com os Departamentos, respeitando sua 
autonomia e suas especificidades, e, ainda, o permanente apoio aos cursos vinculados ao 
CE e aos seus discentes (Carta de Apoio à Chapa Consolidar é Preciso, 2015).  
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