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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório tem como objetivo sistematizar informações sobre as ações de 

ensino, pesquisas, extensão e gestão universitária, realizadas no ano de 2018, por 

docentes, servidores técnico-administrativos e discentes do Centro de Educação (CE) e 

suas Unidades, com base nas atividades planejadas no Plano Quadrienal de Gestão do 

CE - 2015-2019.  

Nessas ações, os profissionais, em conjunto, buscaram, com qualidade, 

competência e compromisso político-social, contribuir para o crescimento da área de 

educação, bem como para o desenvolvimento da Universidade e dos sistemas públicos 

de ensino. Nesse sentido, esse Relatório expressa os desdobramentos das ações dos 

profissionais do CE no ensino, na pesquisa, na extensão e na gestão universitária para a 

melhoria da qualidade da educação em todos os níveis, etapas e modalidades.  

A metodologia para sua elaboração pautou-se em análises documentais e 

reorganização do detalhamento das ações por cada Unidade do CE, visando evidenciar 

as formas e estratégias de promoção da unicidade e da organicidade do relato, 

destacando os esforços empreendidos para melhoria da qualidade do trabalho realizado 

e para a consolidação do projeto do Centro de Educação (CE) na UFRN, no estado e no 

país.  

A base legal considerada para elaboração das análises desenvolvidas e 

apresentadas, neste Relatório, está fundada no Inciso VI do Art. 45 do Regimento Geral 

da UFRN e na Resolução 015/2014 – CONCURA, de 09 de junho de 2014. Foram 

consideradas, também, as recomendações do Regimento Interno do Centro de 

Educação, Resolução no 011/2016-CONSUNI, de 16 de setembro de 2016.  

O ano de 2018 foi particularmente conturbado, com o processo eleitoral e as 

mudanças na condução do país, marcando um cenário nacional extremamente incerto. 

Com as eleições para presidente da República, o processo democrático brasileiro, ainda 

em desenvolvimento depois da retomada do processo de abertura política, pós-ditadura 

militar, sofre sérias ameaças que podem comprometer o estado de direitos e a justiça 

social.  As mudanças nas políticas educacionais, de natureza ética e relacional, com 

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

como com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n° 9394/96, e os 

avanços previstos na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano 
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Nacional de Educação (PNE 2014-2024), põem em cheque a condução e do projeto de 

educação pública, gratuita, inclusiva, emancipatória, laica e de qualidade socialmente 

referenciada. 

Dando continuidade aos contes de 2017, os investimentos financeiros na área de 

educação sofreram uma retração significativa, em 2018, em especial nas ações de 

formação de professores, inicial e continuada, refletindo-se nas ações desenvolvidas 

pelo CE, tanto internamente quanto no que diz respeito às interlocuções mais amplas 

com os sistemas públicos de ensino, com o Ministério da Educação e com as outras 

instituições de ensino superior no estado. Esses investimentos financeiros e humanos 

são essenciais para fazer frente às necessidades de expansão, de melhoria da qualidade e 

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

Essa expansão está prevista no PNE 2014-2024, estabelecida com as metas 12, 

13, 14 e 15 para o ensino superior, que são duramente afetadas, no que se refere à 

ampliação do atendimento nas Universidades, em especial nas instituições públicas, 

considerado ainda insuficiente para assegurar a democratização do acesso aos jovens de 

18 a 24 anos, em que apenas uma parcela de aproximadamente 18% da população é 

atendida nos cursos de graduação.  Em razão das alterações no cenário político e 

econômico, as políticas públicas em vigor comprometem essa expansão na formação 

inicial na graduação e nos projetos e programas de formação continuada.  

As instituições públicas de educação superior que foram chamadas a colaborar 

com a educação básica, deram respostas afirmativas, com ações sociais e políticas que 

urdiram um futuro promissor e menos desigual para a formação e para o 

desenvolvimento de crianças, jovens e adultos. Essas iniciativas estão sendo retiradas 

dos programas e dos editais nacionais, desde 2014, ocasionando uma retração nas ações 

planejadas para instituir o Sistema Nacional Articulado de Educação preconizado pelo 

PNE 2014-2024, que prevê a colaboração entre municípios, estados, distrito federal e 

união.   

Lamentavelmente, as perspectivas anunciadas não são alvissareiras para a 

educação superior, a partir de 2018, inclusive com a desestruturação do Ministério da 

Educação e a mudança de programa de governo, retirando secretarias importantes com a 

SECADI. As ameaças de privatização não só dos recursos públicos, mas, especialmente, 

das orientações do projeto político-pedagógico das universidades e das escolas, com 

base em princípios mercadológicos e neoliberais, aprofundaram as incertezas na 

condução da autonomia universitária conquistada ao longo da história. No Rio Grande 
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do Norte, no entanto, temos a possibilidade de retomar as relações mais consistentes 

com os sistemas de ensino, com as mudanças de governo, com a instalação de um 

projeto de cunho popular.  

O Centro de Educação prioriza, em seu Plano Quadrienal, ações que contribuam 

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

profissionais, a democratização do acesso aos milhares de jovens que não buscam o 

ensino superior e o fortalecimento das ações com a educação básica, em diálogo 

produtivo com os sistemas de ensino públicos, estaduais e municipais. Nessa mesma 

perspectiva, foram priorizadas ações que deram continuidade às políticas públicas 

estratégicas à educação, à saúde, à tecnologia, à inovação, à inclusão e à justiça social.   

O CE assumiu, ao longo de sua história, responsabilidades estratégicas para a 

melhoria da qualidade da educação básica, para a política de valorização dos 

profissionais do magistério, intensificando a articulação com os sistemas públicos de 

educação básica e superior. Diversas ações foram desenvolvidas por seus 

Departamentos, Programas, Cursos e Unidades Suplementares que o estruturaram e 

qualificaram a intervenção social da UFRN, ganhando relevo e se colocando como 

instância necessária à contribuição para a aprendizagem e para a docência, seja na 

graduação, na pós-graduação, seja na formação inicial como continuada.  

  Assim, o Centro enfrenta as incertezas e desafios nacionais, mas assume firmes 

propósitos de lutar para dar continuidade e ampliar as suas atividades acadêmicas. Esses 

propósitos serão evidenciados neste Relatório e nos objetivos e metas do Plano de 

Quadrienal de Gestão 2015-2019.  

 Este Relatório está estruturado em quatro partes, elaboradas com base em 

informações sistematizadas e fornecidas pelas diferentes Chefias, Coordenações e 

Direções de Unidades, recolhidas no Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas e em documentos e projetos elaborados pelo próprio Centro. A primeira 

parte explicita as diretrizes, linhas de ações e metas para quadriênio 2015-2019, de 

acordo com o Plano Quadrienal de Gestão do CE, apresentado à Magnífica Reitora em 

dezembro de 2017. Na segunda parte são apresentadas informações sobre as 

características organizacionais e acadêmicas de cada Unidade que compõe o CE. Na 

terceira parte, é apresentado o perfil do Centro de Educação e de suas Unidades, 

atualizado de acordo com as mudanças ocorridas em 2017. Na quarta parte, estão 

detalhadas as atividades de ensino, pesquisa e extensão devidamente articuladas às 

diretrizes, linhas, metas e ações previstas no Plano Quadrienal de Gestão do CE, para 
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2016. Este Relatório inclui, também, elementos sobre o exercício financeiro da 

Unidade, extraído do Sistema Integrado de Patrimônio (SIPAC/UFRN). Apresenta, 

ainda, avaliações e considerações finais, bem como a documentação consultada para sua 

elaboração.  

 Diante do exposto, destaca-se a importância da 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, esperando-se, com isso poder qualificar cada 

vez mais os serviços públicos prestados à população do RN e do país por todos que 

formam o Centro de Educação.  

 

1. DIRETRIZES, LINHAS DE AÇÃO E METAS PARA O QUADRIÊNCIO 2015-

2019 

 

Para construção desse Relatório, tomou-se como referência o Plano Quadrienal 

de Gestão do Centro Educação 2015-2019, no qual estão definidas as três Diretrizes 

orientadoras, desdobradas em 15 Linhas de Ação, cada uma delas contendo certo 

número de metas, com as estratégias e setores envolvidos para seu alcance, de acordo 

com o cronograma estabelecido anualmente, expressos no Quadro nº 01, abaixo: 

 

Quadro 1 - Cronograma de Desenvolvimento das Diretrizes, Linhas de Ação e 

Metas para o Quadriênio 2015-2019 

DIRETRIZ 1 - EXPANSÃO, QUALIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO 

SOCIAL DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. 

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

Centro de Educação. 

Metas  

1. Propor a criação de um novo curso de graduação. 

2. Propor a criação de um mestrado profissional em educação. 

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

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

Estratégias 

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

Curso de graduação. 

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

Curso de mestrado profissional. 

3. Sistematização de proposta de reestruturação curricular por parte do 

NDE de cada Curso.  

4. Interfaces com a SEDIS, visando à articulação entre as modalidades 

presencial e a distância, a produção de material didático e o uso de 

tecnologias da comunicação nos cursos de graduação e de pós-

graduação.  

5. Articulação com a BCZM para construção do projeto de criação e 

instalação da Biblioteca Setorial do CE.  
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Setores 

Participantes 

1. DPEC e DFPE. 

2. DPEC, DFPE, NEI e outros Departamentos da UFRN. 

3. NDE de Pedagogia presencial e a distância. 

4. SEDIS, Colegiados de Cursos e NDE.  

Cronograma 

Meta  Início  Final 

1 2016 2018 

2 2016 2018 

3 2016 2017 

4 2016 2017 

Ações 

Governamentais 

Implantação das metas 16, 17 e 18 do PEE/RN e PNE 2014-2024.  

Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos 

Profissionais do Magistério para a Educação Básica. 

Linha de Ação 

1.2 Apoiar as ações para implantação dos anos iniciais (1° ao 5° ano) do Ensino 

Fundamental no NEI/CAp, contribuindo para a consolidação do seu papel como 

Escola de Aplicação e como centro de referência nos estudos e nas pesquisas 

sobre a infância. 

Metas 

1.  Reformular o Projeto Pedagógico e Curricular para atendimento aos 4° 

e 5° anos do Ensino Fundamental.  

2. Constituir uma Comissão para elaborar Plano de Trabalho articulado 

para a Escola de Aplicação. 

Estratégias 

1. Criação de Comissão para elaboração do Projeto Pedagógico e 

Curricular para os 4° e 5° anos do ensino fundamental, envolvendo 

docentes do NEI. 

2. Realização de estudo e pesquisa voltado para o currículo nas séries 

iniciais do ensino fundamental. 

3. Constituição de uma Comissão para elaboração da proposta do Plano de 

Trabalho, contemplando estágios, cursos e eventos de formação. 

Setores 

Participantes 

1. DFPE, DPEC e NEI/CAp. 

2. DFPE, DPEC, NEI/CAp, Coordenação Pedagógica das Licenciaturas, 

PROGRAD e SEBTT.  

Cronograma  

Meta Inicio Fim 

1 2016 2017 

2 2016 2017 

Ações 

Governamentais 

Implantação das metas correspondentes dos Planos Municipais, Estadual e 

Nacional de Educação.   

Linha de Ação 

1.3 Reflexão e implantação das novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação dos Profissionais do Magistério para a Educação Básica, 

contribuindo para o processo de reformulação dos cursos de licenciatura na 

UFRN. 

Metas 

1 Inserir os representantes docentes dos Departamentos do CE em 100% 

dos Colegiados de Cursos de Licenciatura da UFRN.  

2 Avaliar os componentes atualmente ofertados pelos Departamentos do 

CE, para os Cursos de Licenciatura.  

3 Sistematizar novos componentes curriculares a serem incorporados nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Licenciatura.  

4 Realização de duas reuniões anuais do Fórum das Licenciaturas sobre 

essa linha de ação. 

Estratégias 

1 Consolidação do Colegiado de Representantes do CE nas Licenciaturas.  

2 Sistematização das propostas dos componentes curriculares pelos 

Departamentos do CE.  

3 Discussão com os Cursos de Licenciatura sobre a política de formação 

docente, contemplando, entre outras coisas, o estágio supervisionado e 

outros componentes curriculares.  
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4 Planejamento conjunto COORDLICE e PROGRAD das reuniões do 

Fórum das Licenciaturas.  

Setores 

Participantes 

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

2. Unidades do CE. 

3. Coordenação Pedagógica das Licenciaturas, Cursos de Licenciatura do 

CE e demais Centros envolvidos, PROGRAD. 

Cronograma 

Meta Início  Fim 

1 2016 2019 

2 2016 2017 

3 2016 2019 

4 2016 2019 

Ações 

Governamentais 

1. Política Nacional de Formação de Professores.  

2. Implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos 

Profissionais do Magistério para a Educação Básica – CNE.  

Linha de Ação 

1.4 Proposição de políticas de formação de profissionais do magistério, 

considerando o fortalecimento da pesquisa e da extensão na área de educação, o 

atendimento das metas do PNE e PEE/RN e as articulações com as Pró-

Reitorias Acadêmicas da UFRN. 

Metas 

1. Sistematizar um documento orientador da política de formação inicial e 

continuada do Centro de Educação.  

2. Elaborar anualmente proposta de oferta de cursos de formação 

continuada. 

3. Sistematizar um plano anual articulado de ações curriculares e de 

programas de Formação Inicial (Estágios, PIBID, PRODOCÊNCIA, 

entre outros), considerando o diálogo permanente com os sistemas 

públicos de ensino. 

Estratégias 

1. Instalação da Comissão para elaboração do documento orientador da 

política de formação do CE.  

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

4. Realização de encontros de trabalho intra-institucionais sobre as 

políticas que priorizem a formação de profissionais de magistério e a 

articulação com a educação básica.  

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

4. Criação de um grupo de trabalho envolvendo PROGRAD, Coordlice e 

representantes do PRODOCÊNCIA e PIBID. 

Setores 

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

Cronograma  
Meta Início Fim 

1 2016 2017 

 2 2016 2018 

 3 2016 2019 

 4 2016 2019 

Ações 

Governamentais 

Política de Formação de Professores – PNE e PEE/RN.  

PDI/UFRN - Programa Institucional de Formação Continuada de Professores 

das Redes de Ensino Básico.  

Linha de Ação 

1.5 Consolidação do Projeto dos Laboratórios Interdisciplinares de Formação 

de Educadores (LIFE), na interface com as demais Licenciaturas da UFRN e 

com os cursos de formação continuada do PROFOCO e do COMFOR/UFRN. 

Metas 

1 Elaborar o Regimento Interno da Unidade Suplementar LIFE para sua 

instalação. 

2 Realizar a escolha da Coordenação da Unidade Suplementar. 

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

Estratégias 

1. Reunião com os docentes integrantes dos Laboratórios que formam o 

LIFE para definição: da coordenação provisória; do grupo que 

elaborará o Regimento Interno e o Plano de Ação. 

Setores 

Participantes 
1. LIFE, PROFOCO, Coordenações de Laboratórios. 

Cronograma  

Meta Início Fim 

1 2016 2017 

2 2016 2017 

3 2016 2017 

4 2016 2018 

Ações 

Governamentais 

Política de Constituição de LIFE proposta pela CAPES/MEC. 

Linha de Ação 

1.6 Proposição de política de internacionalização para o CE, incentivando 

intercâmbios e ações de cooperação com instituições estrangeiras, tendo como 

referência a política de internacionalização e de mobilização estudantil da 

UFRN. 

Metas 

1. Constituir um documento de referência para a política do CE, no que se 

refere à internacionalização e à mobilidade estudantil. 

2. Aumentar em 10% o número de bolsas no Programa de 

Desenvolvimento de Estágio no Exterior – PDEE/CAPES.  

Estratégias 

1. Reuniões de trabalho com as Chefias de Departamentos, Coordenações 

do PPGEd e dos Cursos de Graduação, Direção do NEI; 

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

documento. 

Setores 

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

Cronograma  

Meta Início Fim  

1 2016 2019 

2 2016 2019 

Ações 

Governamentais 

PDEE/CAPES  

PDI/UFRN 

Linha de Ação 

1.7 Apoio às políticas de inclusão dos discentes, contribuindo para a 

continuidade de seus estudos e maior envolvimento nas atividades acadêmicas, 

tendo como referência a formação cidadã e a melhoria da qualidade da 

educação. 

Metas 

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

Criança. 

2. Elaborar um estudo sobre o perfil socioeconômico dos alunos dos 

Cursos de Pedagogia, considerando especialmente os alunos 

trabalhadores e do turno noturno; 

3. Organizar um plano de monitoramento junto aos setores de estágio 

remunerado dos Cursos de Pedagogia; 

4. Elaborar um plano de ação articulada com o Centro Acadêmico de 

Pedagogia para proposição de ações no campo da política estudantil.  

5. Apoiar 100% das solicitações dos discentes para participação em 

eventos regionais e nacionais.  

Estratégias 

1. Formação de um grupo de trabalho, envolvendo os docentes da 

educação infantil, do NEI e representantes do CA de Pedagogia para 

elaboração da proposta do Espaço Criança; 

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

3. Reuniões com a coordenação do CA de Pedagogia para elaboração do 

plano de ação da política estudantil. 
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4. Apoiar ações de inclusão e acessibilidade comunicacional promovidas 

pela CAENE, em favor da ampla participação acadêmica das pessoas 

com deficiência. 

Setores 

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

Cronograma 

Meta  Início  Fim 

1 2016 2016 

2 2016 2017 

3 2016 2019 

4 2016 2017 

5 2015 2019 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN 

Linha de Ação 

1.8 Desenvolvimento de uma política cultural que contribua para a formação 

cidadã dos servidores técnico-administrativos, docentes e discentes, respeitando 

a diversidade de expressões artísticas e a preservação da memória e dos bens 

culturais.  

Metas 

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

2. Organizar quatro edições do Café Pedagógico, por ano; 

3. Organizar duas edições do ENAPPE, no quadriênio; 

4. Organizar o projeto e a implantação do Museu da Escola; 

5. Desenvolver o Projeto de Memória Digital e Documentação do acervo 

do CE. 

Estratégias 

1. Reuniões ampliadas da Câmara de Ações Acadêmicas para elaboração 

de plano de desenvolvimento da política cultural do CE.  

2. Retomada do Projeto de recuperação do Prédio do Grupo Escolar 

Augusto Severo. 

Setores 

Participantes 

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

de Pedagogia. 

Cronograma  

Metas  Início  Fim  

1 2015 2019 

2 2015 2019 

3 2016 2018 

4 2016 2019 

5 2016 2019 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN 

Linha de Ação 

1.9 Sistematização de uma política editorial do Centro, visando à 

democratização do acesso à produção científica e cultural dos docentes, 

servidores técnico-administrativos e discentes do CE. 

Metas 

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

Centro de Educação. 

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

3. Criar um Periódico para divulgação da produção discente; 

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

Estratégias 

1. Fortalecimento da Revista Educação em Questão; 

2. Organização de infraestrutura para assessorar a publicação de artigos, 

livros e materiais didático-pedagógicos de docentes, servidores técnico-

administrativos e discentes do CE; 

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

publicações. 

4. Articulação com a BCZM para construção da Biblioteca Virtual; 
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5. Constituição de um grupo de trabalho com a representação estudantil 

para elaboração do projeto editorial do Periódico para produção 

discente. 

Setores 

Participantes 

CONSEC, PPGEd, Revista Educação em Questão, CA de Pedagogia, SEDIS, 

BCZM, EDURFN.  

Cronograma  

Metas Início Fim 

1 2016 2019 

2 2016 2018 

3 2016 2019 

4 2015 2019 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN 

DIRETRIZ 2 - DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

Linha de Ação 

2.1 Consolidação da política de formação dos servidores técnico-

administrativos e docentes do CE, incentivando a qualificação profissional, de 

acordo com os planos trienais de cada Unidade. 

Metas  

1. Atender a 100% das solicitações dos docentes e servidores técnico-

administrativo em cursos e eventos de capacitação. 

2. Constituir um cronograma anual para liberação dos servidores técnico-

administrativos para participar em ações formação em nível de pós-

graduação. 

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

doutoramento.  

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

doutores.  

Estratégias 

1. Planejamento e acompanhamento das propostas formativas, em 

articulação com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 

2. Indução de propostas formativas de acordo com as necessidades do 

Centro e as demandas dos servidores.  

3. Articulação com PPg e PROGESp para garantir o subsídio da formação 

dos docentes, em níveis de pós-doutorado, doutorado e mestrado.  

Setores 

Participantes 
Administração do CE, DFPE, DPEC e PROGESP. 

Cronograma  

Metas Início Fim 

1 2016 2019 

2 2016 2019 

3 2016 2019 

4 2016 2019 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN 

Linha de Ação 

2.2 Ampliação dos quadros de servidores técnico-administrativos e de docentes, 

assegurando as condições para o desenvolvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas do CE.  

Metas 

1. Constituir um quadro de necessidades de servidores técnico-

administrativos para negociação com PROGESp.  

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

a CPDI.  

Estratégias 

1. Reuniões semestrais do Fórum de Gestores para levantamento das 

necessidades de servidores técnico-administrativos e docentes.  

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

Setores 

Participantes 

Fórum de Gestores do CE, PROGESp, Comissão Permanente de 

Desenvolvimento Institucional (CPDI).  

Cronograma  Metas Início Fim 
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1 2016 2019 

2 2016 2019 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN 

DIRETRIZ 3 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E DE 

INFRAESTRUTURA 

Linha de Ação 
3.1 Ambientação, reforma e manutenção dos espaços e dos equipamentos 

destinados às atividades acadêmicas e administrativas do CE. 

Metas  

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

2. Equipar o 4° andar do NEPSA II. 

3. Elaborar projeto para áreas de convivência do CE, incluindo estudos 

para instalação de cantina.  

4. Realizar reparos e pintura do prédio central do CE; 

5. Sinalizar os espaços internos e externos, considerando as normas de 

acessibilidade. 

6. Realizar a reforma das dependências do NEI/CAp para permitir o 

atendimento às crianças de 0 a 2 anos. 

7. Instalar, no andar destinado à pós-graduação, no NEPSA II, espaços de 

interatividade virtual e o Laboratório de documentação e de memória 

da educação. 

8. Elaborar projeto de jardinagem e paisagismo do CE. 

9. Recuperar e executar junto à SIN o projeto das vias de acesso e 

estacionamento do NEI/CAp e do CE. 

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

com filhos pequenos. 

Estratégias 

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

ambientação.  

2. Apresentação e discussão das propostas com os grupos envolvidos, com 

o Fórum de Gestores e com o CONSEC/CE.  

Setores 

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

Cronograma 

Metas Início Fim 

1 2016 2016 

2 2016 2016 

3 2016 2017 

4 2016 2017 

5 2016 2017 

6 2017 2018 

7 2017 2017 

8 2016 2018 

9 2016 2018 

10 2017 2018 

Ações 

Governamentais 

PDI/UFRN 

 

Linha de Ação 

3.2 Fortalecimento da interação permanente entre as Direções, as Chefias, as 

Coordenações da Graduação, da Pós-Graduação, Pedagógicas das 

Licenciaturas, da Formação Continuada e das Unidades Suplementares do CE, 

respeitando a autonomia de cada Unidade. 

Metas 
1. Realizar reuniões mensais do Fórum de Gestores do CE. 

2. Realizar dois Seminários de Avaliação e Planejamento do CE, a cada 
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ano; 

3. Realizar nove reuniões do Conselho de Centro e nove reuniões de cada 

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

Estratégias 

1. Realização sistemáticas das reuniões mensais do coletivo de dirigentes 

do CE, seja no Fórum de Gestores, no Conselho de Centro ou nas 

Câmaras; 

2. Estabelecimento de diálogos permanentes entre os gestores, na 

produção da legislação orientadora e no desenvolvimento das ações 

coletivas de Planejamento de Avaliação das Ações Acadêmicas.  

Setores 

Participantes 
Fórum de Gestores do CE – CONSEC/CE.  

Cronograma 

Meta  Início  Fim  

1 2016 2019 

2 2015 2019 

3 2015 2019 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN 

Linha de Ação 

3.3 Fortalecimento da comunicação e das interações entre os servidores lotados 

nas diversas unidades do CE que concorram para a melhoria das atividades 

profissionais e para a qualidade de vida dos servidores do CE. 

Metas 

1. Constituir uma agenda anual de comemorações em datas significativas 

para servidores docentes e técnico-administrativos. 

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

3. Realizar uma reunião anual com os servidores técnico-administrativos 

para avaliação e planejamento de propostas. 

Estratégias 

1. Estabelecimento de parcerias com os diversos setores da UFRN, com 

vistas ao desenvolvimento de ações que contribuam para a melhoria da 

qualidade de vida. 

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

Setores 

Participantes 

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

PROGESp. 

Cronograma 

Meta Início Fim  

1 2015 2019 

2 2016 2019 

3 2015 2015 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN 

Linha de Ação 

3.4 Participação ativa dos representantes nas diversas instâncias colegiadas, 

Fóruns e Comissões, orientando-se pela defesa das diretrizes e metas assumidas 

pelo CE e pela UFRN. 

Metas 

1. Assegurar 100% das representações do CE em todas as instâncias de 

discussões e deliberações da UFRN. 

2. Realizar duas reuniões anuais com os representantes para discussão das 

diretrizes e metas do CE e da UFRN.  

Estratégias 
1. Acompanhamento e homologação pelo CONSEC dos processos de 

escolhas dos representantes nas instâncias deliberativas do CE. 

Setores 

Participantes 

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

CONSUNI.  

Cronograma 

Meta  Início  Fim  

1 2015 2019 

2 2019 2019 

Ações 

Governamentais 
PDI/UFRN  
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As diretrizes e metas, acima referidas, foram iniciadas em 2015, com o início da 

nova gestão do CE, com previsão de conclusão para outubro de 2019, quando muitas 

delas serão consolidadas, revelando a sistemática de atuação do CE, bem como a 

coerência e a pertinência entre as atividades desenvolvidas no ensino, na pesquisa, na 

extensão e na administração, como é possível acompanhar nas análises sequenciadas 

nos diversos Relatórios do CE.  
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2. DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL, ESTRUTURAL E 

ACADÊMICO DO CE E DE SUAS UNIDADES 
 

A implantação do Centro de Educação na UFRN permitiu o estabelecimento de 

interlocuções mais amplas com outras Unidades da UFRN, essenciais para as políticas 

de formação dos profissionais do magistério, favoreceu ainda um debate profícuo nos 

Conselhos Superiores, em suas Câmaras e Comissões e o crescimento das 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.   

Em setembro de 2016, foram aprovadas alterações do Regimento Interno do 

Centro de Educação, por meio da Resolução n° 011/2016-CONSUNI, de 16 de 

setembro de 2016, com modificações na estrutura organizacional. Essas modificações 

realçaram a atuação dos diversos setores, como a Coordenação Administrativa, os 

Laboratórios Interdisciplinares (LIFE) e a Biblioteca Setorial, que tiveram, em 2018, 

sua completa instalação, com regulamentação própria do LIFE. Também, deu maior 

visibilidade à estrutura do Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp), organizando a 

vinculação dos servidores técnico-administrativos. Favoreceu, ainda, a implantação do 

novo controle de frequência dos servidores técnico-administrativos, sendo a estrutura 

organizacional atualizada para incorporar as novas funções criadas, bem como as novas 

práticas acadêmicas a serem incorporadas ao cotidiano do CE.  

 

2.1 Hierarquia organizacional de unidades 

 
19.00 - CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 19.01 - ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 19.01.04 - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 

 19.01.05 - ASSESSORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA - CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 19.01.06 - ASSESSORIA ACADÊMICA - CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 19.01.10 - BIBLIOTECA SETORIAL MOACYR DE GÓES - CE 

 19.01.09 - COMFOR/UFRN 

 19.01.02 - COORDENADORIA ADMINISTRATIVA - CE 

  19.01.02.02 - SETOR DE INFORMÁTICA - CE 

  19.01.02.01 - SETOR DE PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO 
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 19.01.08 - LABORATÓRIO INTERDISCIPLINAR DE FORMAÇÃO DE 

EDUCADORES - LIFE 

  19.01.08.02 - LABORATÓRIO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

  19.01.08.03 - LABORATÓRIO DE POLÍTICAS PUBLICAS 

EDUCACIONAIS 

  19.01.08.01 - LABORATÓRIO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

 19.01.03 - SECRETARIA GERAL - CENTRO DE EDUCAÇÃO 

  19.01.03.01 - SETOR DE PROTOCOLO, EXPEDIENTES E 

COMUNICAÇÕES 

 19.01.07 - SETOR DE COMUNICAÇÃO - CE 

 19.00.02 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS LICENCIATURAS 

  19.00.02.01 - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DAS 

LICENCIATURAS 

 19.07 - CURSO DE PEDAGOGIA (A DISTÂNCIA) - CE 

  19.07.01 - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA (A DISTÂNCIA) 

 19.06 - CURSO DE PEDAGOGIA (PRESENCIAL) - CE 

  19.06.01 - SECRETARIA DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

PEDAGOGIA (PRESENCIAL) 

 19.02 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS E POLÍTICAS DA EDUCAÇÃO 

  19.02.01 - SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS E 

POLÍTCAS DA EDUCAÇÃO 

 19.03 - DEPARTAMENTO DE PRÁTICAS EDUCACIONAIS E CURRÍCULO 

  19.03.01 - SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE PRÁTICAS 

EDUCACIONAIS E CURRÍCULO 

 19.05 - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

  19.05.01 - ADMINISTRAÇÃO DO NEI 

   19.05.01.03 - LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA - NEI 

   19.05.01.01 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA - NEI 

   19.05.01.02 - SECRETARIA PEDAGÓGICA - NEI 

  19.05.04 - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA - NEI 

  19.05.03 - COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

  19.05.02 - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

 19.00.31 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

  19.00.31.01 - SECRETARIA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

 19.00.01 - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

  19.00.01.01 - SECRETARIA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO 

 

2.2 Estrutura organizacional e funcional das Unidades 

 

Conselho do Centro (CONSEC/CE) 

 

Márcia Maria Gurgel Ribeiro - Diretora  

Jefferson Fernandes Alves - Vice-Diretor  

Adir Luiz Ferreira  - Chefe do Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 

Rosália de Fátima e Silva - Vice-Chefe do Departamento de Fundamentos e Políticas da 

Educação 
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Gilberto Ferreira Costa - Chefe do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo 

Ana Santana Sousa - Vice-Chefe do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo 

Mércia de Oliveira Pontes - Coordenadora do Curso de Pedagogia (presencial) 

Luzia Guacira dos Santos Silva - Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia 

(presencial) 

Flávio Boleiz Junior - Coordenador do Curso de Pedagogia (a distância) 

Maria Cristina Leandro de Paiva - Vice-Coordenadora do Curso de Pedagogia (a 

distância) 

Alexandre da Silva Aguiar - Coordenador da Coordenação Pedagógica das 

Licenciaturas 

Adriane Cenci - Vice-Coordenadora da Coordenação Pedagógica das Licenciaturas 

Jacyene Melo de Oliveira - Coordenadora do Programa de Formação Continuada 

Rute Alves de Sousa - Vice-Coordenadora do Programa de Formação Continuada 

Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães - Coordenadora do Programa de Pós-

Graduação em Educação 

Claudianny Amorim Noronha - Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 

Educação 

Elaine Santana de Oliveira - Diretora do Núcleo de Educação da Infância 

Teresa Régia Araújo de Medeiros - Vice-Diretora do Núcleo de Educação da Infância 

Flávia Roldan Viana - Representante do Corpo Docente do CE no CONSEPE (Titular) 

Rute Régis de Oliveira Silva - Representante do Corpo Docente do CE no CONSEPE 

(Suplente) 

Walter Pinheiro Barbosa Júnior - Representante do Corpo Docente do DFPE (Titular) 

Gilmar Barbosa Guedes - Representante do Corpo Docente do DFPE (Suplente) 

Claudia Rosana Kranz - Representante do Corpo Docente do DPEC (Titular) 

Crislane Barbosa de Azevedo - Representante do Corpo Docente do DPEC (Suplente) 

Adriana Szilagyi Leão - Representante do Corpo Técnico-Administrativo (Titular) 

Teresinha Pereira da Rocha - Representante do Corpo Técnico-Administrativo 

(Suplente) 

Anna Gabriella de Souza Cordeiro - Representante Corpo Discente (Pós-

Graduação/Doutorado) (Titular) 

Isabella Cecília Reis Soares de Maria - Representante Corpo Discente Pós-

Graduação/Doutorado (Suplente) 
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Andrialex Willian da Silva - Representante Corpo Discente Pós-Graduação/Mestrado 

(Titular) 

Marília do Vale Góis Pacheco Medeiros - Representante Corpo Discente Pós-

Graduação/Mestrado (Suplente) 

 

Administração do Centro de Educação 

 

Alexandre Lopes de Freitas – Chefe do Setor de Protocolo, Expedientes e 

Comunicações 

Angélica Ferreira da Fonseca – Chefe do Setor de Informática 

Danielson Diogo Farias Dantas – Coordenador Administrativo 

Davi Costa da Silva  - Assistente em Administração do LIFE 

Dilma Marianna da Silva – Secretária Geral do Centro de Educação 

Kelly Virginia Freire de Oliveira – Assistente em Administração da Secretaria  

Liliane Leopoldina de Medeiros Gomes – Chefe do Setor de Patrimônio, Material e 

Almoxarifado 

Marcela Rafaela Silva Rodrigues – Assessora de Planejamento e Orçamento 

Marcos Saiande Casado – Assessor Técnico de Formação e Avaliação 

Reinaldo Tamandaré do Nascimento Júnior – Assessor Técnico-Científico 

Sérgio Francisco Baracho – Contínuo do Bloco de Aulas 

Teresinha Pereira da Rocha – Assessora Pedagógica 

Tiago Lincka de Sousa - Bibliotecário-Documentalista 

Wagner Nicácio de Castro Barbosa – Técnico em Tecnologia da Informação 

Alynne da Silva Praxedes - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Ana Carla Dantas da Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Ancelmo Brum Medeiros Junior - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Beatriz Silva do Nascimento - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Caroline Macedo Alves da Silva Araújo - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Cauan Marcelo Lima - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Fábio Pereira de Oliveira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Felipe Carlos de Araújo Leal - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Fernanda de Sena Andrade - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Gabriella Dantas de Lima - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Jaine Rannow Budke - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
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Jaysa Keylla Siqueira Barbosa - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

João Vitor Souza da Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Jonas Rocha Araújo - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

José Américo de Souza Grilo Neto - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Letícia Silvestre Barreto de Moura - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Lilian Raquel da Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Lucas Henrique Tavares de Paiva Leocádio - Bolsista de Apoio Técnico e 

Administrativo 

Marcela Karoline Macedo Alves do Nascimento - Bolsista de Apoio Técnico e 

Administrativo 

Marcelo da Rocha Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Maria Clara de Medeiros Morais - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Micarla Leandra da Silva Medeiros - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Mircelânia Cavalcante do Nascimento - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Pamella Tamara Pinheiro Furtado - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Pedro Hugo da Silva Freire - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Rodolpho Erick Soares de Sousa - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Roque da Mata Chianca - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Sandra Avelino de Souza - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Tayana de Macedo - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Thalita Silva de Oliveira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Thiago Oliveira de Andrade Leite - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Tullyo Gustavo dos Santos Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Vânia Ribeiro Moreno - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Vitor Yeso Fidelis Freitas - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Yuri Dantas - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE) 

 

Adir Luis Ferreira - Chefe  

Rosália de Fátima e Silva - Vice-Chefe 

Alysson Diniz Fonseca- Assistente em Administração 

Marina Yasmim Fernandes Moraes - Assistente em Administração 

Lucas Pinheiro de Carvalho – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
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Grace Sousa Paraguai – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Departamento de Práticas Educacionais e Currículo – (DPEC) 

 

Gilberto Ferreira Costa – Chefe 

Ana Santana Souza – Vice-Chefe 

Andresa Karla Silva Carvalho – Assistente em Administração 

Amanda Medeiros de Araújo Costa – Auxiliar em Administração 

Caio César Fernandes de Almeida– Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Marcos Antônio de Freitas Júnior – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Coordenação do Curso de Pedagogia (COORPED) 

 

Mércia de Oliveira Pontes  – Coordenadora 

Luzia Guacira dos Santos Silva – Vice-Coordenadora  

Maria das Graças de Araújo Bezerra – Secretária 

Magno Márcio da Silva Justino – Assistente em Administração 

Anny Karolinny Souza Barbosa – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Ysrael Lucas Guedes Gomes – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Coordenação do Curso de Pedagogia a Distância (COORDPED/EaD) 

 

Flávio Boleiz Junior – Coordenador 

Maria Cristina Leandro de Paiva – Vice-Coordenadora 

Marcel Bueno Almeida de Lima – Secretário  

Kaio Wendell Linhares de Melo – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Coordenação das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas (COORDLICE) 

 

Alexandre da Silva Aguiar – Coordenador 

Adriane Cenci – Vice-Coordenadora 

Débora Guerra Pereira Xavier - Secretária 

Jaciara Nisária Dantas – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
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Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) 

 

Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães– Coordenadora 

Claudianny Amorim Noronha – Vice-Coordenadora 

Milton José Câmara dos Santos – Secretário 

Letissandra da Silva e Silva – Auxiliar em Assuntos Educacionais 

Eliza Cristina Morais Pereira – Assistente em Administração 

Lucas Reginer Correia – Assistente em Administração 

Elida Cassandra de Souza Teixeira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Laianni Vitoria Cosme e Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Larissa Alves – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Manoel Honório Romão – Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Programa de Formação Continuada (PROFOCO) 

 

Jacyene Melo de Oliveira – Coordenadora 

Rute Alves Sousa – Vice-Coordenadora  

Diego Araújo Lemos – Secretário  

Gerardo Felipe Silva de Sousa - Técnico em Contabilidade 

Marcos Saiande Casado - Técnico de Apoio em Pesquisa e Desenvolvimento 

(FUNPEC) 

Michelle Sousa Cordeiro– Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp/CE) 

 

Elaine Santana de Oliveira – Diretora do Núcleo de Educação da Infância. 

Teresa Régia Araújo de Medeiros – Vice-Diretora do Núcleo de Educação da Infância e 

Coordenadora de Estágio. 

Cibele Lucena – Coordenadora de Ensino da Educação Infantil. 

Milene dos Santos Figueiredo – Coordenador de Ensino do Ensino Fundamental. 

Edna Maria da Silva – Coordenadora de Pesquisa e Extensão. 

Gilka Silva Pimentel – Coordenação de Inclusão. 

Alexandre César Horácio de Melo - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Ana Márcia Soares Fernandes - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 
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Daniele de Souza Oliveira Farias - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Edla Cristina Sarmento Costa da Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Eduardo Lima da Silva - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Gideon Almeida dos Santos - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Jorge Felipe Silva Duarte - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

José Alves de Lima Neto - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Lenart Veríssimo do Nascimento - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Márcia Jerônimo de Souto - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Natália Medeiros de Oliveira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Poliana Oliveira de Macedo - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Priscila Macena Pereira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Priscila Macena Pereira - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Raika Vivianny Gomes Bezerra - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Railla Glenda Medeiros - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Suellen Nayara Alves Lucena - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Werllesson de Medeiros - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

Zulmira Lira de Oliveira Neta - Bolsista de Apoio Técnico e Administrativo 

 

 Na sequência, serão relatadas e analisadas informações sobre a atuação dos 

gestores e docentes do CE, em diversas instâncias políticas e acadêmicas, articulada às 

formas de organização e de funcionamento de todas as Unidades que o compõem, 

visando permitir uma melhor compreensão de sua dinâmica interinstitucional, em 

conjunto, e evidenciar as mudanças e os avanços ocorridos, no ano de 2018, para a 

consecução das metas do Plano Quadrienal de Gestão 2015-2019.  

 

3. PERFIL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES 

 

3.1 Estrutura Administrativa, Política, Acadêmica, Física  

 

A gestão administrativa do CE orienta-se por princípios democráticos e 

dialógicos, preservando o debate coletivo como forma de tomada de decisão colegiada e 

representativa. O trabalho da Direção do Centro impõe esforços para construir uma 

prática representativa da ação coletiva de docentes, servidores técnico-administrativos e 
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discentes, contribuindo para o avanço da comunidade acadêmica e do projeto 

educacional do Centro e da UFRN.  

Assim, buscando considerar o diverso e o contraditório, as referências da gestão 

no CE são os princípios de democracia, transparência, participação e trabalho coletivo, 

orientadores na condução das rotinas e na negociação dos conflitos na ação, no 

movimento cotidiano dos Conselhos, das Plenárias e dos Colegiados. A gestão está 

pautada, também, na negociação das relações de poder no trabalho, inevitáveis e muitas 

vezes invisíveis, tendo em vista os conflitos de interesses e de diversas concepções de 

universidade que orientam as decisões tomadas. 

O Conselho de Centro (CONSEC) cumpre esse importante papel político, como 

órgão deliberativo, analisando todas as políticas e normatizações do Centro, 

encaminhadas pela Direção do Centro, como órgão executor. Essas políticas estão 

sistematizadas no Plano Quadrienal de Gestão 2015-2019, detalhado na segunda parte 

desse relatório. Esse Plano está estruturado nas três grandes Diretrizes, descritas abaixo: 

Diretriz 1 - Expansão, Qualificação da Formação Profissional e Inserção Social da Área 

de Educação; 

Diretriz 2: Democratização da Gestão de Pessoas;  

Diretriz 3 - Modernização da Gestão Administrativa, Financeira e de 

Infraestrutura.  

Para implantação dessas Diretrizes são previstas metas e estratégias 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, entre 

outras. O Conselho de Centro, como o órgão de proposição e gestão das políticas do 

CE, desenvolveu o importante papel de aglutinar debates e elaborações para 

implantação do Plano Quadrienal de Gestão da Unidade, em todas suas dimensões.  

Em consonância com a Diretriz 2 - Democratização da Gestão de Pessoas, e para 

dá suporte a todas as atividades, a estrutura administrativa do CE foi ampliada nesses 

sete anos de instalação. Quando foi instalado o CE, em 2011, contava com o quadro de 

13 (treze) servidores técnico-administrativos. Atualmente, esse quadro foi ampliado 

para 24 (vinte e quatro) servidores, incorporando novas funções na estrutura 

organizacional, características de um Centro, como: Assessorias, Coordenadoria 

Administrativa, Setores de Patrimônio, de Protocolo e de Informática, Biblioteca 

Setorial, PROFOCO, Laboratórios Interdisciplinares, entre outros. Essa ampliação está 



33 

coerente com a Linha de Ação 2.2 Ampliação dos quadros de servidores técnico-

administrativos e de docentes, assegurando as condições para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e administrativas do CE. 

O Centro conta com: uma Secretaria Geral, sob a responsabilidade de uma 

Secretária (Dilma Marianna da Silva), 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 servidora técnica em assuntos educacionais (Maria das Graças dantas 

Bezerra); uma Coordenadoria de Administração, composta por um servidor (Danielson 

Diogo Farias Dantas) e um bolsista; uma assessoria de Planejamento e Orçamento, 

também com apenas uma servidora (Marcela Rafaela Silva Rodrigues) e uma bolsista. 

O CE conta, também, com os seguintes setores administrativos: Setor de Patrimônio, 

Material e Almoxarifado (servidora Liliane Leopoldina de Medeiros Gomes); Setor de 

Informática (servidores Angélica Ferreira da Fonseca e Wagner Nicácio de Castro 

Barbosa) mais dois bolsistas; e Setor de Protocolo, Expedientes e Comunicações 

(servidor Alexandre Lopes de Freitas). Destaca-se que, mesmo havendo uma ampliação 

no quadro de servidores técnico-administrativo, resultante de um esforço contínuo, 

compreendido pelo PROGESP e pala Comissão Própria de Pessoal Técnico 

Administrativo (CPPTAE), o CE continua apresentando, no dimensionamento, as 

necessidades de servidores, uma vez que muitos setores funcionam apenas com um 

profissional responsável.  

Os servidores do CE têm procurado investir em sua formação, conforme 

esperado com a previsão da “Estratégia 5. Constituir um cronograma anual para 

liberação dos servidores técnico-administrativos para participar em ações formação em 

nível de pós-graduação”, do Plano Quadrienal do CE. Em 2018, dois servidores 

concluíram Cursos de Mestrado (Marcela Rafaela Silva Rodrigues e Teresinha Pereira 

da Rocha), um servidor ingressou no mestrado em Educação (Reinaldo Tamandaré do 

Nascimento Júnior), uma servidora está cursando o doutorado (Angélica Ferreira da 

Fonseca), dois servidores estão cursando graduação (Andresa Karla Silva Carvalho e 

José Anderson Silva dos Santos) e um servidor cursando mestrado profissional no 

Instituto Metrópole Digital (Wagner Nicássio de Castro Barbosa). Os servidores, 

atualmente cursando mestrado e doutorado, estão com licença parcial, por serem únicos 

nos setores em que atuam.  
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O CONSEC/CE deliberou matérias importantes para a dinâmica funcional e 

estrutural da Unidade. No decorrer de 2018, foram realizadas sete (07) reuniões 

ordinárias do Conselho, e duas reuniões extraordinárias, além das reuniões mensais das 

Plenárias Departamentais e dos Colegiados e Conselhos de Cursos e de Programas, 

atividades importantes para o bom funcionamento do CE e de suas Unidades. O coletivo 

de gestores do CE reúne-se também no Fórum de Gestores do CE, que tem como 

objetivo sistematizar as políticas e ações a serem apresentadas para deliberação do 

CONSEC. Em 2018, forma realizadas 02 reuniões do Fórum de Gestores. 

O CONSEC aprovou o Calendário Anual em que são previstos os eventos e as 

reuniões a serem realizados por todas as Unidades. Foram aprovadas, também, matérias 

como: 

• Planos trienais dos Departamentos, do Curso de Pedagogia Presencial e 

do NEI/CAP; 

• Plano Quadrienal do PPGEd; 

• Licenças para capacitação, afastamentos de professores para eventos e 

atividades de estudo no país e no exterior; 

• Relatórios de estágios probatórios de servidores técnicos-administrativos 

e de professores; 

• Processos de concursos para professores substitutos e efetivos; 

• Regimentos e regulamentos de setores acadêmicos do CE; 

• Indicações de representantes para as diversas comissões e instâncias 

colegiadas da UFRN; 

• Criação de Grupos de Estudo. 

 

a) A mudanças na estrutura física do CE 

 

A condição para instalação do CE, na UFRN, era a construção de sua estrutura 

física, com qualidade, para abrigar os docentes, servidores técnico-administrativos e 

discentes em atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão, desenvolvidas 

sistematicamente. Essa condição também foi prevista no Plano Quadrienal de Gestão 

2015-2019, quando explicita, na “Diretriz 3: Modernização da Gestão Administrativa, 

Financeira e de Infraestrutura”, detalhado na “Linha de Ação 3.1 Ambientação, reforma 
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e manutenção dos espaços e dos equipamentos destinados às atividades acadêmicas e 

administrativas do CE”. 

A estrutura física do CE, compreendendo hoje: 1) um prédio administrativo com, 

atualmente, a 2.877,52m², comportando 36 salas para os professores e grupos de 

pesquisa, 28 salas administrativas e de reuniões, um auditório com capacidade para 105 

pessoas, duas salas de multimeios com capacidade para 50 pessoas, cada, 08 salas para 

o Laboratório de Tecnologia Educacional, copa, banheiros e saguão de acesso; 2) um 

Bloco de Aulas, com 2.880,66m² de área construída, que comporta doze salas de aulas 

para os cursos de graduação e de pós-graduação do CE, cinco salas para o Laboratório 

de Ensino-Aprendizagem, um auditório com capacidade para 65 pessoas, uma biblioteca 

setorial, um laboratório de informática, para 30 computadores, sala da coordenação e de 

professores e a sala do Centro Acadêmico de Pedagogia (CAPED/Paulo Freire), 

perfazendo, assim, 6.418,32m² de área construída para o Centro de Educação; 3) o 4° 

pavimento do NEPSA II, com 660,04m² de área construída, que abriga as atividades do 

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

para o Laboratório de Políticas Públicas Educacionais (LAPPE), duas salas para o 

Laboratório de Registro e Memória da Educação (LAPMED), duas salas para o 

Programa Editorial e a Revista Educação em Questão, duas salas de estudos para os 

pós-graduandos, uma sala de reuniões, dois auditórios com capacidade para 50 pessoas, 

copa e banheiros.  

Somam-se, ainda, 2,064,69m² de área física do NEI/CAp, incluindo a Quadra 

Poliesportiva e o Prédio do Ensino Fundamental do Núcleo de Educação da 

Infância/Colégio de Aplicação (NEI/CAp), formando a estrutura necessária para atender 

às crianças do 1° ao 5° anos, com funcionamento de seis salas de aula, laboratórios de 

música, de ciências e de informática, salas administrativas e de reuniões, cantina, 

almoxarifados e pátio para recreação.   

A área total do CE perfaz o total de 8.483m², construídos entre 2011 a 2016 para 

as atividades da área de Educação na UFRN. Todos esses ambientes foram devidamente 

mobiliados, equipados e ambientados para funcionamento, atendendo integralmente às 

metas 01 a 08 da “Linha de Ação 3.1- Ambientação, reforma e manutenção dos espaços 

e dos equipamentos destinados às atividades acadêmicas e administrativas do CE”.  

O CE de hoje é, portanto, o resultado do trabalho coletivo dos docentes, 

discentes, servidores técnico-administrativos e funcionários terceirizados, que 

assumiram individualmente suas responsabilidades e agregaram, como coletivo, a força 
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e a determinação para fazer avançar a educação como área, na UFRN e fora dela, 

articulados pelas duas gestões iniciais do CE (Gestão 2011-2015; 2015-2019).  

b) Participação na gestão institucional e universitária 

 

Os docentes e servidores técnico-administrativos do CE assumem, além das 

funções usuais nas Unidades do Centro, diversos cargos, coordenação de programas 

institucionais ou assessorias na gestão da UFRN, assegurando a participação do Centro 

no Plano de Desenvolvimento da Instituição (PDI).  

Destacam-se, em 2018, as seguintes participações: Pró-Reitora Adjunta da Pró-

Reitoria de Graduação - PROGRAD (Erika dos Reis Gusmão Andrade); Pró-Reitoria 

Adjunta de Administração - PROAD (Maria do Carmo Araújo de Medeiros); Direção 

de Desenvolvimento Pedagógico da PROGRAD (Elda Silva do Nascimento Melo); 

Chefe do Setor de Cursos e de Integração Acadêmica da PROEX (Rute Alves de 

Sousa); Coordenação Acadêmica dos Cursos de Licenciatura da Secretaria de Educação 

à Distância – SEDIS (Aline de Pinho Dias); Coordenação da Secretaria de Educação a 

Distância – SEDIS (Maria Carmem Rêgo); Coordenação da Universidade Aberta do 

Brasil junto à Secretaria de Educação à Distância – SEDIS (Célia Maria de Araújo); 

Assessoria Pedagógica da 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 

Alves e Márcia Maria Gurgel Ribeiro); Coordenação do Setor de Acessibilidade da 

SEDIS (Jefferson Fernandes Alves); representantes na Comissão Permanente de 

Desenvolvimento Institucional - CPDI (Jefferson Fernandes Alves e Adir Luiz 

Ferreira); Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD (Marcos Aurélio Felipe e 

João Maria Valença de Andrade); Comissão Própria de Pessoal Técnico-Administrativo 

- CPPTAE (Reinaldo Tamandaré Nascimento Júnior e Diego Araújo Lemos); Comissão 

Gestora do Viver em Harmonia (Danielson Diogo Farias Dantas e Dilma Marianna da 

Silva). 

c) Reuniões com gestores, docentes e servidores técnico-administrativos 

 

• Reuniões do Fórum de Gestores do CE, criado em 2015, com os 

objetivos de: sistematizar as reuniões com chefes de departamentos, 



37 

coordenadores de cursos e de programas e direção do NEI; 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 de 

decisões da UFRN.  

• Reuniões administrativas com a Magnífica Reitora, professora Ângela 

Maria Paiva Cruz, 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, entre outras;  

• Reuniões com a Superintendência de Infra-Estrutura, para organização 

dos espaços físicos e manutenção das instalações físicas do CE;  

• Reuniões do Fórum de Gestores da UFRN, coordenado pela PROGESP; 

• Reunião 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 dos servidores técnico-administrativos;  

• Reuniões com a Pró-Reitoria de Graduação para discutir a política de 

formação de professores, os estágios supervisionados obrigatórios, os Fóruns das 

Licenciaturas e as determinações nacionais para os cursos de licenciatura.  

• Reuniões com representantes do Centro Acadêmico de Pedagogia para 

discutir aspectos organizativos e de instalação do CAPED.  

• Reuniões do CONSEPE, CONSAD, CONSUNI e Câmaras 

correspondentes.  

 

d) Representações e participações em eventos internos e externos 

 

 O Centro de Educação esteve representado, em 2018, através de seus Gestores e 

de docentes lotados nos dois Departamentos, em diferentes Fóruns e Órgãos de 

Representações, bem como realizou em conjunto ou deu apoio a eventos nacionais e 

locais, a saber: 

• Reuniões do Fórum Nacional dos Diretores de Faculdades, Centros de Educação 

e Equivalentes nas Universidades Públicas - FORUMDIR (Márcia Maria Gurgel 

Ribeiro).  
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• Participação, como membros representantes da UFRN e da Universidade Aberta 

do Brasil (UAB/UFRN), das reuniões do Fórum Estadual Permanente de Apoio 

à Formação de Educadores (FEPAD/RN), 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); 

• Participação no Fórum Estadual de Educação (FEE/RN), como Coordenação 

Adjunta (Alessandro Augusto de Azevedo, a partir de julho de 2016) e como 

representante da Associação Nacional de Pesquisa em Administração da 

Educação (ANPAE) (Rute Regis de Oliveira da Silva); 

• Participação como representantes da UFRN no Fórum Municipal de Educação 

(FME/RN) (Denise Maria de Carvalho Lopes e Elaine Santana de Oliveira);  

• Participação como Membro do Comitê Gestor de Educação do Campo/RN 

(Alessandro Augusto de Azevedo); 

• Participação, por meio de representante que respondia pela coordenação adjunta, 

do Comitê de Educação Integral do RN, coordenando diversas Reuniões 

Ampliadas do Comitê (Rute Alves de Souza), realizadas no Centro de Educação, 

em Caicó e em outras localidades; 

• Coordenação do Fórum de Educação Infantil do Rio Grande do Norte (Naire 

Jane Capistrano);  

• Representante Regional/Nordeste da Associação Brasileira de Alfabetização 

(ABAUF) (Denise Maria de Carvalho Lopes);  

• Presidência e participação, como membro, do Conselho Municipal de Educação 

de Natal (Maria Cristina Leandro de Paiva e Walter Pinheiro Barbosa Junior, 

respectivamente);  

• Coordenação e apoio às atividades do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID/UFRN), entre elas o Encontro Integrativo do 

PIBID, (Cynara Teixeira Ribeiro e Marisa Narciso Sampaio); 

• Apoio ao Encontro do Curso de Iniciação à Docência, promovido pela PPG, com 

atividades ao longo do ano;  

• Apoio à Semana Pedagógica do Cursinho do Diretório Central dos Estudantes 

(DCE/UFRN); 

• Participação de docentes do CE na XXIV Encontro de Pesquisa em Educação do 

Nordeste /Reunião Científica Regional da Associação Nacional de Pesquisa e 
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Pós-Graduação em Educação - ANPED, ocorrida entre 19 a 22 de novembro de 

2018,  em João Pessoa; 

• Participação do Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-

Graduação em Educação (FORPRED), em reuniões semestrais e anuais, por 

ocasião das Reuniões Nacionais da ANPED (Rita de Cássia Magalhaes e 

Claudianny Noronha);  

• Reuniões do Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE), como representante 

do FORUMDIR, na CONAPE 2018, realizada em abril de 2018, em Belo 

Horizonte (Márcia Maria Gurgel Ribeiro, Alessandro Augusto de Azevedo, Rute 

Regis de Oliveira da Silva, Magna França, Maria Goretti Barbalho).  

• Participação do VI Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural (VI ENAC), 

realizado nos período de 05 a 09/11/2018, na UFRJ - Rio de Janeiro; (Jefferson 

Fernandes Alves); 

• Participação da Audiência Pública do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

apresentando Nota Pública do FORUMDIR sobre a Base Nacional Comum 

Curricular, em Fortaleza, representando a UFRN e o FORUMDIR, dia 11 de 

setembro de 2018 (Márcia Maria Gurgel Ribeiro). 

• Participação da Reunião Ordinária do Fórum Nacional Permanente de 

Coordenadores COMFOR (ForCOMFOR) (Comitê Gestor Institucional de 

Formação Inicial e Continuada de Profissionais do Magistério da Educação 

Básica (COMFOR), dia 14 de novembro de 2018, em Brasília/DF (Jacyene 

Melo de Oliveira e Elda Silva do Nascimento Melo); 

 

 O Centro de Educação esteve representado, em 2018, através de seus Gestores e 

de docentes lotados nos dois Departamentos, em diferentes Fóruns e Órgãos de 

Representações e, ainda, via seu corpo técnico administrativo, realizou em conjunto ou 

deu apoio, subsidiando, a participação em eventos nacionais e locais, a saber: 

• Participação no XXIV Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste - Reunião 

Científica Regional da ANPEd, no período de 19 a 22/11/18 em João Pessoa 

(por meio de vários professores do Centro); 

• Participação no VI Seminário da Educação Brasileira (V SEB), Cenário 

econômico e político mundial e tensões contemporâneas na educação, na 

UNICAMP/SP, no período de 10 a 12/12/18, promovido pelo CEDES. E ainda, 
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a coordenação do Simpósio VII Cenário Atual - reafirmando lutas pela educação 

em uma sociedade desigual, em 12/12/2018 (Márcia Maria Gurgel Ribeiro); 

• Participação no 1º Workshop de Inovação da Diretoria de Educação a Distância 

(DED/CAPES) e na 11ª Reunião Ordinária de Fórum de Coordenadores UAB 

(Célia Maria de Araújo); 

• Participação no II Seminário Nacional da AFIRSE/Secção Brasileira no período 

de 06 a 09/12/18 (Kilza Fernanda Moreira de Viveiros); 

• Realização de palestra de abertura no VI Seminário Internacional de Práticas 

Educativas – Secampo, Paulo Freire: Educação, Resistência, Ousadia e 

Liberdade – em Mamanguape – PB, no dia 29/11/18 (Márcia Maria Gurgel 

Ribeiro); 

• Condução do minicurso "Alfabetização Científica e abordagem CTS em aulas de 

Ciências”, no dia 29/11 no auditório do Departamento de Geociências da UFPB, 

durante o I Workshop de Ensino de Química da UFPB (Josivânia Marisa 

Dantas); 

• Participação no III Encontro Norte-Rio-Grandense de Educação Integral, em 

Caicó, dias 28 e 29/11, no Campus do CERES (Jefferson Fernandes Alves); 

• Participação no em evento de Pesquisa do Grupo LEPOlitic na Universidade 

Federal de Campina Grande, com intuito de fortalecer intercâmbio de pesquisa, 

ensino e extensão (Pablo Sebastian Moreira Fernandez); 

• Participação da mesa redonda no XXIV Encontro de Pesquisa Educacional do 

Nordeste, via apresentação de trabalhos e, na condição de coordenadora do 

PPGEd, integrou a Reunião do Fórum de Coordenadores de Pós-Graduação do 

Nordeste – FORPRED/Nordeste (Rita de Cássia Barbosa Paiva Magalhães); 

• Participação no XXIV Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste (EPEN) - 

Reunião Científica Regional da ANPEd, com apresentação de trabalhos (Maria 

Goretti Cabral Barbalho); 

• Participação no IX Seminário do GEPES - PPGED/UFPA(Antônio Cabral 

Neto); 

• Participação da Reunião Técnico-pedagógica no MEC/SECADI no âmbito do 

Projeto Escola da Terra em Brasília/DF, no período de 26 a 28/11/18 (Jacyene 

Melo De Oliveira). 
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• Participação no Congresso Brasileiro de Educação Especial na condição de 

palestrante sobre o tema Escolarização e o Atendimento Educacional 

Especializado (Lúcia de Araújo Ramos Martins); 

• Participação da Palestra no âmbito do evento IV Jornada de Diálogos sobre 

Acessibilidade e Inclusão (Géssica Fabiely Fonseca); 

• Participação, como conferencista, da Reunião Científica da Associação Nacional 

de Pós Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) e do XXIV EPEN - Região 

Nordeste, no período de 19 a 22/11/18, na UFPB – João Pessoa/Paraíba. Via a 

condução da palestra sob o título Educação Superior, autonomia universitária e 

neoconservadorismo (Alda Maria Duarte Araújo Castro); 

• Participação no XXIV Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste – via 

Reunião Científica Regional da ANPEd, período de 19 a 22/11/18 - João 

Pessoa/PB (Olívia Morais de Medeiros Neta); 

• Participação da mesa redonda, reunião técnica de projeto nacional de pesquisa e, 

ainda, condução da conferência no âmbito do "III Simpósio Internacional 

Representações Sociais e Praxeologia Social: diálogos possíveis no campo 

educacional", no Rio de Janeiro (Moisés Domingos Sobrinho). 

• Apoio à participação dos Servidores técnicos administrativos (Reinaldo 

Tamandaré, Maria das Graças Araújo e Dilma Mariana) no 9º Congresso de 

Secretários das Universidades Brasileiras - 9º CONSUB, no período de 26 a 28 

de setembro de 2018, em São Paulo/SP. 

• Apoio à participação do servidor técnico administrativo (Francisco Vieira da 

Costa) no XXVII Seminário Nacional de Segurança das Instituições de 

Educação IPES e EBTT, no período de 05 a 11 de agosto de 2018, em 

Brasília/DF; 

• Apoio à participação, do Docente Alessandro Azevedo, como representante da 

UFRN no Fórum Estadual de Educação, no SEMINÁRIO NACIONAL 4 ANOS 

DO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNE e na reunião ampliada da 

Comissão Coordenadora do Forum Nacional Popular de Educação, nos dias 20 e 

21 de junho de 2018,em Brasília/DF. 

• Apoio à participação, da Diretora Márcia Maria Gurgel, na Etapa Nacional da 

Conferência Nacional, em Belo Horizonte/MG, no período de 24 a 26 de maio 

de 2018. 
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• Apoio ao III Seminário Internacional Brasil no Oitocentos com realização no 

período de 24 a 26 de outubro de 2018, em Natal/RN; 

• Apoio à participação no V Encontro Nacional de Pedagogia das Artes Cênicas, 

no período de 17 a 20 da maio de 2018, em Florianópolis/SC. (Jefferson 

Fernandes Alves); 

• Apoio à participação no "Vou ver Acessibilidade", no período de 15 a 17 de 

janeiro de 2018, em Recife/PE (Jefferson Fernandes Alves); 

• Apoio à realização da Oficina básica de audiodescrição, no período de 03 a 05 

de dezembro de 2018, em Natal/RN; 

• Apoio (transporte) à professores  do CE para participar o XIV Seminário 

Estadual de Educação Infantil, no período de 09 a 10 de agosto de 2018, 

Recife/PE; 

• Apoio à participação, de docentes do CE (Márcia Maria Gurgel, Maria Cristina 

Leandro e Mércia Pontes) no 39º Encontro do Fórum Nacional de Direitos de 

Faculdade, no período de 15 a 17 de agosto de 2018, em Campinas/SP. 

 

e) Eventos organizados, subsidiados ou apoiados pelo CE 

 

Como estratégia para a modernização da gestão, visando atender a linha de ação 

3.2 “Fortalecimento da interação permanente entre as Direções, as Chefias, as 

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

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

de cada Unidade”, o CE promoveu, no ano de 2018, dois Seminários de Avaliação e 

Planejamento. Os Seminários tinham como objetivo "avaliar as atividades 

desenvolvidas, em 2018, e planejar diretrizes, ações e metas do Centro de Educação 

(Departamentos, Programas, Cursos e Unidade Suplementar), relativas a 2018, 

essenciais para a construção de uma política de formação de professores para a 

educação do RN".  

No semestre 2018.1, o Seminário foi realizado no período de 05 a 08 de 

fevereiro, nas dependências do CE.  Na ocasião, as seguintes atividades foram 

realizadas: uma palestra, intitulada O desmonte das Universidades Públicas e os 

desdobramentos para as políticas educacionais, proferida pela Profa. Dra. Deise 

Mancebo (UERJ); além da discussão sobre o Plano Trienal dos Departamentos para o 
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triênio 2018.1-2020.2, sob a condução das chefias do DFPE, DPEC e Comissões de 

Elaboração dos Planos Trienais. Como também, foi realizada uma Roda de Conversa 

sobre: Como efetivar ações integradas interdepartamentais? Atividade essa coordenada 

pelas chefias do DFPE e DPEC.  Além de ter sido discutido na ocasião o Plano de 

Gestão 2018-2019 do PPGEd, com ênfase no contexto dos processos avaliativos da 

CAPES e dos 40 anos do Programa, tendo por coordenação dessa atividade o próprio 

PPGEd. E ainda, foi realizado o planejamento docente por áreas de conhecimento, tendo 

por organizadores os coordenadores de cursos e do NDE. Ao final do seminário foram 

dados os encaminhamentos conclusivos na plenária final do evento. 

Em 2018.2, o Seminário de Avaliação e Planejamento do CE foi realizado no 

período de 31 de julho a 03 de agosto de 2018. A programação do evento contou com a 

realização de 01 mesa redonda sob o título a formação do pedagogo e os desafios 

contemporâneos, 02 reuniões de planejamento e avaliação de cursos, 01 palestra alusiva 

a comemoração dos 40 anos do PPGEd e aos 60 anos da UFRN  sob o título História 

Pública e Democracia: o passado no presente com o Prof. Dr. Roger 

Chartier(EHESS/França), além da realização de 02 reuniões de grupos de trabalhos – 

GTs sobre estágio e didática, 01 encontro temático no âmbito da linha de pesquisa sobre 

Educação, Estudos Socio-históricos e Filosóficos, 01 reunião de avaliação institucional 

docente, 01 debate sobre o Plano Trienal e 03 reuniões plenárias envolvendo os 

colegiados do PPGEd, DPEC e DFPE. 

 Esses Seminários têm contribuído para o fortalecimento da Gestão Colegiada, 

imprimindo uma dinâmica de diálogos e de construção compartilhada do projeto do 

Centro, prática salutar para uma gestão democrática, resultando na aproximação das 

unidades e na possibilidade de avaliações e planejamentos continuados, num processo 

de ação-reflexão-ação permanente. 

 O Centro realiza, também, os Seminários de Acolhimento aos Alunos 

Ingressantes, organizado pela Coordenação do Curso de Pedagogia presencial, sempre o 

início do semestre letivo, com a participação da Direção, do CA de Pedagogia e dos 

Orientadores Acadêmicos. No semestre letivo 2018.1, o Seminário aconteceu nos dias 

08 e 09 de março e no semestre letivo 2018.2, nos dias 08 e 09 de agosto de 2018. 

 O Centro apoiou, participou e subsidiou, via organização, da realização de 

diversos eventos, totalizando 16 eventos, vide cronograma oficial de eventos do 

CE/2018, a saber de acordo com especificações abaixo: 



44 

• Subsidiou a participação, na pessoa do servidor Reinaldo Tamandaré do Nascimento 

Júnior (Assessor Técnico-Científico do CE) no XI Encontro Nacional de Cerimonial 

Universitário realizado em Brasília, no período de 10 a 14/07/18, promovido pelo 

Fórum dos Organizadores de Cerimônias Universitárias e Acadêmicas das 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras (FORCIES). 

• Apoiou na mobilização de esforços de pessoal e de divulgação dentre outras ações, 

por ocasião da realização do Colóquio História e Memória da Educação, realizado 

no período de 29 a 30/05/18; 

• Viabilizou a divulgação e mobilização de recursos, de pessoal e de instalações 

físicas, por ocasião da realização do evento sob o título: o uso do Livro Didático do 

Ensino de Geografia, compreendendo o período de 29 a 30/05/18; 

• Apoiou e participou da realização do VIII Seminário Didática e Ensino de História, 

realizado no período de 04 a 06/06/8; 

• Apoiou e participou do projeto de Apoio a Produção de Escrita Discente – 

PróEscrita realizado pelo PPGEd do Centro de Educação da UFRN no dia 12/06/18; 

• Promoveu os Seminário de Planejamento e Avaliação do CE no primeiro e segundo 

semestre, 2018.1 e 2018.2, respectivamente; 

• Realizou a solenidade oficial de colação de grau do curso de pedagogia, presencial e 

participou da solenidade do curso a distância, referente aos semestres 2017.2 e 

2018.1, tendo as solenidades do curso presencial acontecido nos meses de março e 

agosto de 2018, respectivamente; 

• Participou dos festejos alusivos as Comemorações alusivas aos 60 anos da UFRN  e 

Cientec, compreendendo o período de 24 a 30/06/18; 

• Participou, organizou e subsidiou a aula inaugural do PPGEd, alusiva aos 40 anos 

do PPGEd/CE-UFRN, em 01/08/18; 

• Viabilizou a realização da Reunião dos Grupos de Pesquisas com a presença do 

Prof. Dr. Roger Chartier no dia 02/08/18; 

• Participou e viabilizou a realização do I Colóquio de Pesquisas em Políticas 

Educacionais: a construção do conhecimento em educação, sob a coordenação da 

Profa. Alda Duarte, no período de 04 a 06/09/18 no CE; 

• Participou e viabilizou a realização da Conferência sobre Pós-Graduação e Produção 

do Conhecimento no dia 19/09/18 no Centro de Educação (CE); 
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• Apoiou, participou e viabilizou a realização do I Encontro de Práticas Educativas 

Digitais, no período de 10 a 12/09/18, realizado nas instalações do Centro de 

Educação sob a coordenação da Profa Cibelle Amorim; 

• Participou e viabilizou a realização da X Encontro Estadual da Associação Nacional 

de Políticas e Administração da Educação, no período de 19 a 21 de setembro de 

2018 no Centro de Educação-CE/PPGEd/ANPAE/UFRN; 

• Participou e viabilizou a realização do I Colóquio Internacional no Campo 

Histórico-Cultural, nos dias 10 e 11/10/18 no Centro de Educação – CE; 

• Participou e promoveu em conjunto com os departamentos e programas do Centro a 

realização do III Encontro Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação, 

compreendendo o período de 17 a 19/10/18, no Hotel Holliday Inn e nas instalações 

do CE/UFRN; 

• Participou e viabilizou a realização do III Seminário Internacional Brasil no Século 

XIX, no período de 24 a 26/10/18 no Centro de Educação – CE; 

• Participou e colaborou para a realização do XVIII Encontro Nacional de Educação 

Infantil , no período de 29 a 31/10/18; 

• Participou e viabilizou a realização do I Colóquio de Educação do Campo, no 

período de 09 a 11/10/18 no Centro de Educação – CE; 

• Participou e promoveu em conjunto com os departamentos e programas do Centro a 

realização do 8.º Seminário Educação e Leitura - SEL, compreendendo o período de 

13 a 16/11/18, no Praiamar Hotel em Natal/RN; 

• Participou, via docentes, discentes e técnicos, bem como viabilizou a ida da 

representação do Centro no  XXIV Encontro de Pesquisa Educacional do Nordeste - 

Reunião Científica Regional da ANPEd, em João Pessoa/PB, no período de 19 a 

22/11/18; 

• Apoiou a realização e divulgação do XV Congresso Brasileiro de Ensino Superior a 

Distância e IV Congresso Internacional de Educação Superior a Distância; 

• Participou e viabilizou a realização do Encontro de Educação de Jovens e Adultos – 

EJA em Movimento sob a coordenação do Prof. Alessandro Azevedo, no período de 

28 a 30/11/18 no Centro de Educação – CE; 

• Apoiou e participou da programação do Encontro de Educação Integral, realizado no 

período de 04 a 06/12/18 no Ceres/UFRN; 
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• Apoiou a realização da Conferência Nacional de Alternativas para uma Nova 

Educação (CONANE), realizado nos dias  07 e 08/12/18, no IFRN/Natal. 

 

f) Atividades de divulgação e publicação das ações do CE 

 

 No sentido de dar transparência, visibilidade e notoriedade às ações realizadas 

pelo Centro de Educação e suas Unidades, foram tomadas diversas medidas para fins de 

divulgação e publicação das deliberações e organizações das ações, com a participação 

efetiva do Laboratório de Tecnologia Educacional e a da Assessoria Técnica e 

Científica, via a Comunicação do Centro de Educação - CE.  

Todas as matérias estão disponíveis no site do CE, endereço eletrônico 

www.ce.ufrn.br, bem como foram realizadas postagens na fanpage do Facebook do CE 

(@ceufrn) e do LTE (@lteufrn), como as produções de vídeos, fotografias de eventos e 

#DicaLTE. Valendo-se ainda, para fins de disseminação de informações dos meios 

internos de comunicação do centro.  As matérias e notícias produzidas pelo PPGEd e 

NEI/CAp estão disponíveis nos endereços eletrônicos http://www.ppged.ufrn.br/ e 

http://www.nei.ufrn.br/, respectivamente.  Além desses meios, as informações do CE e 

de suas Unidades estão disponíveis, também, nos Sistemas Integrados de Gestão da 

UFRN.  

 

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

assume 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 e em projetos de monitoria, 

de pesquisas e de extensão que envolvem as dimensões da teoria e da prática, tanto na 

licenciatura em Pedagogia quanto nas demais licenciaturas, presenciais e à distância.  

Em sua estrutura funcional, o DFPE finaliza o ano de 2018 congregando 

cinquenta docentes, incluindo-se os docentes efetivos, substitutos, em exercício 

provisório, sendo quarenta e dois (42) permanentes, dois docentes em exercício 

provisório e oito docentes substitutos, dos quais três são de contrato temporário. Desses 

total de professores permanentes, dois são professores auxiliares, quatro professores 

http://www.ce.ufrn.br/
http://www.ppged.ufrn.br/
http://www.nei.ufrn.br/
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assistentes, treze professores adjuntos, dezessete professores associados, sete 

professores titulares. 

 

Quadro 2- Docentes efetivos do DFPE de acordo com classe, regime de trabalho e 

titulação 

N. Docente  Classe Regime Titulação* 

01 ADIR LUIZ FERREIRA 
Classe E - 

Titular 
40h/DE D 

02 ADRIANE CENCI 
Classe A 

Adjunto A 
40h/DE D 

03 ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

04 ALESSANDRA CARDOSO DE FREITAS  
Classe C 

Adjunto 
40h/DE D 

05 ALINE DE PINHO DIAS 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

06 AMON EVANGELISTA DOS ANJOS PAIVA 
Classe A 

Assistente 
40h/DE M 

07 ANDREIA DA SILVA QUINTANILHA SOUSA ** 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

08 ANTONIO CABRAL NETO 
Classe E 

Titular 
40h/DE D 

09 CYNARA TEIXEIRA RIBEIRO 
Classe C 

Adjunto 
40h/DE D 

10 DEBORA REGINA DE PAULA NUNES 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

11 DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

12 ERIKA DOS REIS GUSMAO ANDRADE 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

13 FLAVIO BOLEIZ JUNIOR 
Classe C 

Adjunto 
40h/DE D 

14 GESSICA FABIELY FONSECA 
Classe A 

Adjunto A 
40h/DE D 

15 GIANE BEZERRA VIEIRA 
Classe C 

Adjunto 
40h/DE D 

16 GILMAR BARBOSA GUEDES 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

17 HELOISA LIMA PERALES 
Classe B 

Assistente 
40h/DE M 

18 JACYENE MELO DE OLIVEIRA 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

19 JOSE EDMILSON FELIPE DA SILVA 
Classe C 

Adjunto 
40h/DE D 

20 JULIO RIBEIRO SOARES 
Classe A 

Adjunto 
40h/DE D 

21 KILZA FERNANDA MOREIRA DE VIVEIROS** 
Classe C 

Adjunto 
40h/DE D 

22 LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS 
Classe E 

Titular 
40h/DE D 

23 LUCIANE TERRA DOS SANTOS GARCIA 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

24 LUZIA GUACIRA DOS SANTOS SILVA 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 
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25 MAGNA FRANCA 
Classe E 

Titular 
40h/DE D 

26 MARIA CRISTINA LEANDRO DE PAIVA 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

27 MARIA GORETTI CABRAL BARBALHO 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

28 MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO 
Classe E 

Titular 
40h/DE D 

29 MARIANGELA MOMO 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

30 MARLUCIA MENEZES DE PAIVA 
Classe E 

Titular 
40h/DE D 

31 MARTA MARIA DE ARAUJO 
Classe E 

Titular 
40h/DE D 

32 MOISES DOMINGOS SOBRINHO 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

33 OLIVIA MORAIS DE MEDEIROS NETA 
Classe A 

Adjunto A 
40h/DE D 

34 PAULO ROBERTO DE ANDRADE SANTOS 
Classe B - 

Assistente 
20h/DE M 

35 PEDRO LUIZ DOS SANTOS FILHO 
Classe B 

Assistente 
40h/DE M 

36 RENATA NOGUEIRA MACHADO 
Classe A 

Auxiliar 
40h/DE E 

37 RENATA VIANA DE BARROS THOME 
Classe C 

Adjunto 
40h/DE D 

38 RITA DIANA DE FREITAS GURGEL 
Classe C 

Adjunto 
40h/de D 

39 
RITA DE CASSIA BARBOSA PAIVA 

MAGALHAES 

Classe D 

Associado 
40h/DE D 

40 ROSALIA DE FATIMA E SILVA 
Classe D - 

Associado 
40h/DE D  

41 ROSSANA KESS BRITO DE SOUZA PINHEIRO 
Classe C - 

Adjunto 
40h/DE D 

42 RUTE REGIS DE OLIVEIRA DA SILVA 
Classe A 

Adjunto 
40h/DE D 

43 SEDINA DOS SANTOS JALES FERREIRA 
Classe A 

Auxiliar 
40h/DE E 

44 WALTER PINHEIRO BARBOSA JUNIOR 
Classe D 

Associado 
40h/DE D 

Fonte: Sigaa/Sigrh 

* D - Doutorado / M - Mestrado / E – Especialização 

** Docentes em exercício provisório no DFPE (Redistribuição ex officio, cfe. Lei 8112/1990, art. 37) 

 

DFPE passou a contar, em 2018, com dois novos professores efetivos, conforme 

quadro abaixo, que se somam ao corpo docente do Departamento: uma docente advinda 

de processo de redistribuição, oriunda da UFERSA, e outra através de processo de 

remoção, passando do DPEC para o nosso Departamento.  
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Quadro 3 - Docentes do DFPE efetivados em 2018 

N. Docente Classe Regime Titulação Motivo 
Vaga 

Concurso 

01 
RITA DIANA DE FREITAS 

GURGEL  
Adjunto 4 40h/DE D Redistribuição Concluído 

03 
ALESSANDRA CARDOSO DE 

FREITAS  
Adjunto 4 40h/DE D Remoção Concluído 

Fonte: DFPE 

 

Comparando-se os anos de 2013 a 2018 (vide Gráfico 01), constata-se que o 

DFPE tem se mantido relativamente estável no mesmo quantitativo geral de docentes, 

entre professores efetivos e docentes com contrato temporário (professores substitutos), 

variando entre o máximo de 52 e o mínimo de 49 docentes, considerando-se a situação 

no final de cada ano. Porém, nesses números há uma maior variabilidade entre os 

professores substitutos, que atingem o máximo de 11, em 2013, e o mínimo de 6, em 

2017. Já no caso dos professores efetivos, que ingressaram por concurso, remoção ou 

redistribuição, havendo duas docentes em lotação provisória nesse momento, a variação 

no período foi mais discreta, salvo em 2016, com o ingresso de cinco novos professores, 

e em 2017, com a efetivação de apenas um professor. De fato, no período de 2013-2018, 

ingressaram 14 docentes efetivos no DFPE, enquanto 9 professores efetivos foram 

desligados, no mesmo período. Disso resultou que, nos últimos seis anos tivemos o 

acréscimo de apenas cinco docentes, com a média de menos de 1 novo professor para 

cada ano.  

 

 

 

 

* Quantitativo de professores efetivos + professores temporários, em 31/12 

** Prof. Substituto, temporário e visitante. Novos contratos no ano ou com contrato renovado. 

Gráfico 1 - Variação dos docentes do DFPE - 2013 a 2018 
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Contudo, o DFPE apresenta também uma grande parcela do seu corpo docente 

com condições plenas de aposentadoria (vide Quadro xx), com 10 docentes já tendo 

adquirido, no ano de 2018 e mesmo antes, as condições para solicitar a aposentadoria. 

Esse número de docentes em condição de aposentadoria representa 22,7% do pessoal 

docente lotado no Departamento. A partir de 2018, sem novas contratações de docentes 

efetivos, assim como diante do contexto atual de expectativas de mudanças críticas nas 

regras de aposentadoria, o número de docentes que devem efetivamente entrar com 

pedido de aposentadoria tende a aumentar muito. 

 

Quadro 4 - Docentes com previsão e condição de aposentadoria 

Nº Docente 
Previsão de 

aposentadoria 
Condição 

1 ALDA MARIA DUARTE ARAUJO CASTRO 02/12/2011 
Voluntária p/idade e tempo 

de contribuição 

2 DENISE MARIA DE CARVALHO LOPES 17/04/2017 
Voluntária c/proventos 

integrais e paridade  

3 LUCIA DE ARAUJO RAMOS MARTINS 22/09/2008 Voluntária por Idade 

4 MAGNA FRANCA 12/09/2010 
Voluntária c/proventos 

integrais e paridade  

5 MARIA GORETTI CABRAL BARBALHO 27/06/2011 
Voluntária c/proventos 

integrais e paridade  

6 MARIA INES SUCUPIRA STAMATTO 26/08/2010 
Voluntária c/proventos 

integrais e paridade 

7 MARLUCIA MENEZES DE PAIVA 08/08/2006 Voluntária p/Idade 

8 MARTA MARIA DE ARAUJO 02/03/2006 
Voluntária c/proventos 

integrais e paridade 

9 MOISES DOMINGOS SOBRINHO 03/04/2013 
Voluntária c/proventos 

integrais e paridade 

10 ROSALIA DE FATIMA E SILVA 28/04/2008 
Voluntária c/proventos 

integrais e paridade 

Fonte: SIGRH/SIPAC 

 

O estímulo aos estágios de pesquisa e os estágios pós-doutorais, tanto no país 

quanto no exterior, e proporcionar as condições necessárias para os docentes realizarem 

tais programas, concedendo licenças para este tipo de qualificação tem sido a marca da 

política do CE, seguida pelo DFPE. Assim, no decorrer de 2018, contamos com quatro 

(4) docentes afastados para qualificação, como se pode ver no Quadro 05, a seguir.  

 

Quadro 5 - Docentes do DFPE afastados para capacitação em 2018 

Docente Afastamento Período Destino/Universidade 

Renata Nogueira Machado 
Cursar Mestrado 

no País 

01/02/2018 a 

01/02/2020 
Natal-RN 
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UFRN 

Pedro Luiz dos Santos Filho 

Cursar 

Doutorado no 

País 

01/02/2018 a 

01/02/2021 

Natal-RN 

UFRN 

Luciane Terra dos Santos 

Garcia 

Cursar Estágio 

Pós-Doutoral 

01/02/2018 a 

31/01/2019 

Rio de Janeiro-RJ 

UERJ 

Maria Goretti Cabral Barbalho Capacitação 
01/07/2017 a 

01/10/2017 

Natal-RN 

UFRN 

Fonte: SIGRH/SIPAC 

 

 Além disso, para atender às necessidades no ensino, oriundas do afastamento de 

professores para qualificação, em cursos de pós-graduação, capacitação e especialmente 

em formação de pós-doutorado, docentes substitutos estiveram vinculados ao 

Departamento, pelo menos em um dos semestres letivos no ano de 2018, conforme se 

pode ver no Quadro nº06. 

 

Quadro 6 - Docentes do DFPE substitutos contratados em 2018 

Docente Justificativa Contrato Classe Reg. 
Admi

ssão 
Vigência 

FRANCISCO GEOCI 

DA SILVA 

Área: Educação 

e Linguagem / 

Seminário de 

Pesquisa I 

 

Temporário Auxiliar 20h 
16/03/

2017 

Concedida 

até 

16/03/2019 

ROBSON SAVOLDI 

Área: 

Fundamentos da 

Psicologia 

Educacional 

Temporário Auxiliar 40h 
28/07/

2017 

Concedida 

até 

28/07/2019 

THIAGO MATIAS DE 

SOUZA ARAÚJO 

Área: 

Fundamentos da 

Educação / 

Fundamentos 

Sócio-

filosóficos da 

Educação 

Temporário Auxiliar 20h 
04/09/

2017 

Desligament

o em  

31/12/2017 

 

MARCOS TORRES 

CARNEIRO 

Área: 

Fundamentos 

Sócio-

filosóficos da 

educação / 

Organização da 

Educação 

Brasileira 

Temporário Auxiliar 20h 
11/03/

2016 

Concedida 

para 

11/03/2018 

ALEXANDRE 

CASTRO GOLLO 

Área: Língua 

Brasileira de 

Sinais. 

Temporário Auxiliar 20h 
08/03/

2016 

Concedida 

para 

08/03/2018 

Fonte: DFPE/SIGRH 
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Além desse campo de inserção na graduação, registra-se que, dos 44 (quarenta e 

quatro) docentes efetivos deste Departamento, 23 (vinte e três) docentes estão 

credenciados ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), um docente ao 

Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL) e uma docente ao 

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

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.  

A equipe administrativa do DFPE é composta pela Chefia, que está sob a 

responsabilidade, desde o mês de setembro, dos docentes Adir Luiz Ferreira (Chefe) e 

Rosália de Fátima e Silva (Vice-chefe). Em 2018, o servidor Carlos Danilo Câmara de 

Oliveira foi removido para o Instituto Metrópole Digital e o DFPE passou a contar com 

dois novos servidores técnicos administrativos, a servidora Marina Yasmim Fernandes 

de Moraes, que entrou em exercício em 24 de janeiro de 2018, e Alysson Diniz 

Fonseca, que assumiu suas funções em 23 de março de 2018, suprindo assim a carência 

administrativa do departamento no ano de 2017. O Departamento conta, ainda, com a 

colaboração de dois bolsistas de apoio técnico. 

 

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

responsável pela oferta semestral de componentes curriculares vinculados 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. Os docentes 

atuam em áreas estratégicas para as licenciaturas, como: Currículo; Didática; Educação 

de Jovens e Adultos; Organização do Trabalho Pedagógico; Tecnologia Educacional; 

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

Estágios Supervisionados de Formação de Professores nas áreas de: Artes; Ciências 

Naturais (Ciências Biológicas/ Física/ Química); Ciências Sociais; Filosofia; Geografia; 

História; Letras/Espanhol; Letras/Francês; Letras/Inglês; Letras/LIBRAS; Letras/Língua 

Portuguesa; e Matemática. 
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Em 2018, considerando-se os dois semestres letivos, 59 (cinquenta e nove) 

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

Foram, ao todo, 44 (quarenta e quatro) docentes efetivos, assim distribuídos, por classe: 

28 (vinte e oito) adjuntos, 2 (dois) assistentes, 10 (dez) associados e 4 (quatro) titulares.  

 

Quadro 7 - Docentes efetivos do DPEC de acordo com classe, regime de trabalho e 

titulação 

N. Docente Classe Regime Titulação 

01 Alessandro Augusto de Azevedo Associado 40h/DE Doutorado 

02 Alexandre da Silva Aguiar Adjunto 40h/DE Doutorado 

03 Aline de Moura Mattos Adjunto 40h/DE Doutorado 

04 Ana Santana Souza Adjunto 40h/DE Doutorado 

05 Andre Ferrer Pinto Martins Associado 40h/DE Doutorado 

06 
Azemar dos Santos Soares 

Junior 
Adjunto 40h/DE Doutorado 

07 Betânia Leite Ramalho Titular 40h/DE Doutorado 

08 Célia Maria de Araújo Associado 40h/DE Doutorado 

09 Cibelle Amorim Martins Adjunto 40h/DE Doutorado 

10 Cláudia Rosana Kranz Adjunto 40h/DE Doutorado 

11 Claudianny Amorim Noronha Associado 40h/DE Doutorado 

12 Crislane Barbosa de Azevedo Adjunto 40h/DE Doutorado 

13 Daniela Amaral Silva Freitas Adjunto 40h/DE Doutorado 

14 Débora Maria do Nascimento Adjunto 40h/DE Doutorado 

15 Diego José Alves Alexandre Assistente 40h/DE Mestrado 

16 Elda Silva do Nascimento Melo Adjunto 40h/DE Doutorado 

17 Flavia Roldan Viana Assistente  40h/DE Doutorado 

18 Francisco Claudio Soares Junior Associado 40h/DE Doutorado 

19 Gilberto Ferreira Costa Adjunto 40h/DE Doutorado 

20 Halana Garcez Borowsky Adjunto 40h/DE Doutorado 

21 Isauro Beltran Nuñez Titular 40h/DE Doutorado 

22 
Jean-François Mathieu 

Brunelière 
Adjunto 40h/DE Doutorado 

23 Jefferson Fernandes Alves Associado 40h/DE Doutorado 

24 João Maria Valença de Andrade Associado 40h/DE Doutorado 

25 João Tadeu Weck Adjunto 40h/DE Doutorado 

26 Josivânia Marisa Dantas Adjunto 40h/DE Doutorado 

27 Karyne Dias Coutinho Adjunto 40h/DE Doutorado 

28 Lucineia Contiero Adjunto 40h/DE Doutorado 

29  Lucrécio Araújo de Sá Júnior Adjunto 40h/DE Doutorado 

30 Marcia Maria Gurgel Ribeiro Titular 40h/DE Doutorado 

31 Marcos Aurélio Felipe Associado 40h/DE Doutorado 

32 Marisa Narcizo Sampaio Adjunto 40h/DE Doutorado 

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

34 Mércia de Oliveira Pontes Adjunto 40h/DE Doutorado 

35 Midori Hijioka Camelo Adjunto 40h/DE Doutorado 

36 
Pablo Sebastian Moreira 

Fernandez 
Adjunto 40h/DE Doutorado 

37 Raimundo Nonato Junior  Adjunto 40h/DE Doutorado 

38  Rute Alves de Sousa Adjunto 40h/DE Doutorado 

39 Sílvia Regina Groto Adjunto 40h/DE Doutorado 

40 Soraneide Soares Dantas Associado 40h/DE Doutorado  

41 Tatyana Mabel Nobre Barbosa Associado 40h/DE Doutorado 

42 
Thiago Emmanuel Araújo 

Severo 
Adjunto 40h/DE Doutorado 

43 Vândiner Ribeiro  Adjunto 40h/DE Doutorado 

44 Vânia Aparecida Costa Adjunto 40h/DE Doutorado 

  Fonte: SIGAA/SIGRH 

 

Comparando-se os anos de 2013 a 2018, constata-se que o DPEC sofreu perdas 

quantitativas em seu corpo docente até 2015. Contudo, em 2016, com a nomeação dos 

aprovados nos diversos concursos públicos realizados, houve uma considerável 

ampliação nesse quadro docente. Em 2017, observamos também uma discreta 

ampliação. Para o ano de 2018, em que pese a nomeação de duas novas docentes, 

verificou-se inalterado o somatório total de efetivos, decorrentes das vacâncias 

apresentadas acima, conforme se pode notar no Gráfico nº 02 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: DPEC 

 

Gráfico 2 - Quadro comparativo dos docentes 

permanentes do DPEC - 2013 a 2018 
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O esforço institucional continua no sentido de repor as perdas com a realização 

de novos concursos, havendo a previsão de realização para preenchimento de mais 2 

(duas) vagas, a saber: i) Didática e Ensino de História, em função de considerável 

demanda da área, e ii) Didática e Ensino de Física, decorrente da vacância de Marta 

Maria Castanho A. Pernambuco. Ambas as vagas encontram-se abertas no Edital n. 

023/2018-PROGESP, publicado no DOU n. 235, de 07 de dezembro de 2018.  

Quanto ao regime de trabalho, todos os 44 (quarenta e quatro) docentes efetivos 

cumprem 40 horas semanais, com dedicação exclusiva (40h-DE), sendo 43 doutores, 

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

2018, percebe-se o afastamento de 5(cinco) professores para estágio de formação pós-

doutoral e 3(três) para licença capacitação, conforme se pode acompanhar no Quadro nº 

08: 

 

Quadro 8 - Docentes do DPEC afastados para pós-doutorado em 2018 

Docente Afastamento Período Universidade 

Alessandro Augusto de 

Azevedo 

Licença- 

capacitação 

10/09/2018 

a 

08/12/2018 

UFPE 

Betânia Leite Ramalho 
Pós-doutorado fora 

do País 

01/09/2017 

a 

31/08/2018 

Universitat de 

Valencia 

Karyne Dias Coutinho 
Pós-doutorado fora 

do País 

30/07/2018 

a 

29/12/2018 

UFRS 

Lucineia Contiero 
Prorrogação de Pós-

doutorado no País 

31/12/2017 

a 

30/07/2018 

Universidade 

da Força Aérea 

(UNIFA) 

Marcos Aurélio Felipe 
Pós-doutorado no 

País 

01/08/2018 

a 

31/07/2019 

UFPE 

Marisa Narcizo Sampaio Licença- capacitação 

15/09/2018 

a 

15/12/2018 

Universidade 

de Bogotá 

Rute Alves de Sousa Licença- capacitação 
01/10/2018 

a29/12/2018 

Universidade 

de Coimbra 

Tatyana Mabel Nobre 

Barbosa 

Pós-doutorado no 

País 

01/08/2018 

a 

31/07/2019 

UNICID 

  Fonte: SIGRH/SIPAC 

 



56 

O DPEC seguiu as propostas do CE que visam incentivar os estágios de pesquisa 

e os estágios pós-doutorais, tanto no país quanto no exterior, bem como oferecer as 

condições necessárias para os docentes realizarem tais programas, concedendo licenças 

para este tipo de qualificação.  

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

ensino, 13 (treze) docentes substitutos estiveram vinculados ao Departamento, pelo 

menos em um dos semestres letivos no ano de 2018, conforme se pode acompanhar no 

Quadro nº 09, abaixo:  

 

Quadro 9 - Docentes do DPEC substitutos contratados em 2018 

Docente Contrato Classe Reg. Admissão Vigência 

DANIGUI RENIGUI 

MARTINS DE SOUZA 
Temporário Auxiliar 40h 21/03/2018 

Concedido para 

2019.1 

FELIPE DE LIMA 

ALMEIDA 
Temporário Auxiliar 40h 01/08/2018 

Concedido para 

2019.1 

FRANCISCO ADAECIO 

DIAS LOPES 
Temporário Auxiliar 20h 06/08/2018 

Concedido para 

2019.1 

ILDISNEI MEDEIROS DA 

SILVA 
Temporário Auxiliar 20h 31/07/2018 

Concedido para 

2019.1 

IVONE PRISCILLA DE 

CASTRO RAMALHO 
Temporário Auxiliar 20h 05/09/2017 

Encontra-se de 

licença gestante, 

sendo substituída 

por Leandro Luiz 

JULIANA PEREIRA 

SOUTO BARRETO 
Temporário Auxiliar 20h 12/04/2017 

Atingiu o limite de 

4 semestres de 

contratação 

LEANDRO LUIZ DA 

SILVA PEREIRA 
Temporário Auxiliar 20h 20/09/2018 

Concedido para 

2019.1 

LETÍCIA DOS SANTOS 

CARVALHO 
Temporário Auxiliar 40h 05/10/2016 23/07/2018 

MIKELLY GOMES DA 

SILVA 
Temporário Auxiliar 40h 22/08/2017 

Concedida para 

2019.1 

NATHALIA POTIGUARA 

DE MORAES LIMA 
Temporário Auxiliar 40h 05/04/2018 

Concedida para 

2019.1 

ODENISE MARIA 

BEZERRA 
Temporário Auxiliar 40h 31/07/2017 31/07/2018 

PAULO ROBERTO LIMA 

DE SOUZA 
Temporário Auxiliar 20h 03/08/2018 

Concedido para 

2019.1 

ROBSON WILLIAM 

POTIER 
Temporário Auxiliar 20h 09/03/2018 

Concedido para 

2019.1 

Fonte: DPEC/SIGRH 
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Assim, dentre as contratações e renovações de docentes substitutos, 06 (seis) se 

deram em regime de 40 horas de trabalho semanal e 7 (sete) em regime de 20h 

semanais. Do total de 13 (treze) professores temporários que variaram entre 2018.1 e 

2018.2, três tem Doutorado e dez tem Mestrado, indicando que, de modo geral, o 

quadro de professores temporários do DPEC apresenta titulação também qualificada. 

Essa tendência já era verificada em anos anteriores. 

Além desse campo de inserção na graduação, dos 44 (quarenta e quatro) 

professores efetivos deste Departamento, 14 (quatorze) estão credenciados ao Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGEd). Os docentes também compõem Programas 

de Pós-Graduação de outros Centros Acadêmicos: 06 (seis) estão credenciados ao 

Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática 

(PPGECNM), sendo que, destes, 05 (cinco) estão vinculados também ao PPGEd; do 

mesmo modo, 01 (um) docente vinculado ao PPGEd também encontra-se credenciado 

ao Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem (PPGEL). Além desses, há 

também 01 (um) docente credenciado ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas 

(PPGArC),  02 (dois) credenciados ao Programa de Pós-Graduação em Inovação em 

Tecnologias Educacionais (PPgITE)  e outros 02 (dois) ao Programa de Pós-Graduação 

em Geografia (GEOPROF), desenvolvendo orientação, ensino e pesquisas nas 

diferentes linhas em que se estruturam os referidos Programas. 

 A equipe administrativa do DPEC é composta pela Chefia, que está sob a 

responsabilidade, desde julho do ano de 2017, dos docentes Gilberto Ferreira Costa 

(Chefe) e Ana Santana Souza (Vice-chefe). Também conta com duas servidoras técnico-

administrativas: Amanda Medeiros de Araujo Costa, graduada na área de Direito, e 

Andresa Karla Silva Carvalho, mestre em Antropologia Social. 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. 

 3.4 Cursos e Componentes Curriculares de Graduação - O Centro oferece 

dois cursos de graduação em Pedagogia, um presencial e o outro a distância. 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, para crianças, jovens e 

adultos em contextos escolares e não escolares, de pesquisadores em educação, de 
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coordenadores pedagógicos e de gestores em instituições escolares dos diferentes níveis 

de ensino (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio) da educação básica e de 

formadores de recursos humanos em instituições escolares e não escolares.  

O Curso de Pedagogia presencial, no período de sua criação, fazia parte da 

Faculdade de Filosofia, criada em 12 de março de 1955, em Natal, e respondia, junto 

com o curso de Didática, pela formação pedagógica dos professores do ensino 

secundário e normal. A primeira turma de Pedagogia foi matriculada em 1961, embora 

o curso só tenha sido reconhecido pelo Decreto Federal de nº 77.499, de 07 de abril de 

1976.  

O Curso passou por diversas reformulações e desenvolve, atualmente, o 

Currículo 02/2018, aprovado pela Resolução n° 199/2017- CONSEPE, de 28 de 

novembro de 2017, em observância à consecução da “Meta 3 - Promover a 

reestruturação curricular dos dois cursos de Pedagogia” da Linha de Ação 1.1 

Consolidação e a expansão dos cursos de graduação e de pós-graduação no Centro de 

Educação”, do Plano Quadrienal 2015-2019. Isso significa que o Curso de Pedagogia 

presencial terá dois currículos em desenvolvimento, com o ingresso dos alunos 2018.1 

no novo Currículo e a finalização dos componentes do Currículo anterior, aumentando a 

demanda de turmas para os Departamentos envolvidos.  

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

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

realizando avaliações, em 2017, para ajustes no seu formato, não representando esses 

uma reformulação. Em 2016, o Curso registrou a conclusão da primeira turma, que 

ingressou em 2012, registrando, em 2017, apenas a conclusão de formandos 

desnivelados. Já em 2018 ocorreu a conclusão da segunda turma, que ingressou em 

2014. O Curso funciona em 11 (onze) polos no estado do RN (Natal, Parnamirim, 

Guamaré, Nova Cruz, Luiz Gomes, Marcelino Vieira, Santa Cruz, Caraúbas, Martins, 

Currais Novos, Caicó, Grossos e Macau), com o suporte estrutural da Secretaria de 

Educação a Distância (SEDIS) para assegurar as condições para o funcionamento das 

atividades acadêmicas.  

Esses Cursos de graduação 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). No Curso de Pedagogia 

presencial, a Coordenação é assumida pelas professoras Mércia de Oliveira Pontes e 

Luzia Guacira dos Santos Silva, e conta com dois servidores na Secretaria (Maria das 
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Graças de Araújo Bezerra – Secretária - e Magno Márcio da Silva Justino) e dois 

bolsistas. O Curso de Pedagogia a distância é coordenado pelos professores Flávio 

Boleiz Júnior e Maria Cristina Leandro de Paiva e conta com a colaboração de Marcel 

Bueno Almeida de Lima — como secretário — e um bolsistas de apoio técnico. 

O CE compartilha, ainda, a formação de professores com outros Centros 

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

(Escola de Música) da UFRN.  Para efetivar essa articulação foi criada no CE a 

Coordenação Pedagógica das Licenciaturas (COORDLICE), pela Resolução n. 

066/2004 – CONSEPE, de 21 de setembro de 2004. Essa Coordenação tem como 

objetivo promover a integração entre os diferentes cursos de licenciatura, Os 

Departamentos e Laboratórios Interdisciplinares 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.  

 A Coordenação Pedagógica das Licenciaturas – Coordlice é uma instância 

vinculada ao Centro de Educação cujas finalidades e funções são regidas pela  

Resolução 123/2011 do CONSEPE, sendo sua principal atribuição promover a 

articulação e reflexões no âmbito da Formação Inicial de Professores em ações que 

envolvam os representantes das Coordenações dos Cursos de Licenciaturas da UFRN 

vinculados aos diferentes Centros e Unidades Acadêmicas, representantes da Diretoria 

de Desenvolvimento Pedagógico - DDPED/PROGRAD -, Secretaria de Estado de 

Educação,  União dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, e representação 

discente dos licenciandos. 

 Sua coordenação é composta na atual gestão por um representante de cada um 

dos departamentos vinculados ao Centro de Educação, visando promover maior coesão 

das ações formativas desenvolvidas pelo DPEC e DFPE junto aos cursos e componentes 

curriculares das diferentes Licenciaturas, presenciais e à distância. A coordenação 

colegiada envolvendo os dois departamentos  tem contribuído também para qualificar a 

participação dos diferentes representantes do CE junto aos Colegiados dos Cursos de 

Licenciatura, dando a esta representação um papel mais propositivo, contribuindo assim 

para um diálogo mais profícuo no campo da Formação Inicial de Professores. 

 A seguir, destacamos algumas ações com uma breve descrição do que fora 

realizado ao longo de 2018.1 e 2018.2 no âmbito da Coordenação Pedagógica das 

Licenciaturas: 
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 Fórum das Licenciaturas: Em 2018 foram realizadas duas Plenárias dos 

Fóruns das Licenciaturas: uma no primeiro semestre e outro no final do segundo 

semestre. Ambas tendo como foco o processo de reestruturação e implementação dos 

novos Projetos Pedagógicos Curriculares dos Cursos de Licenciaturas, conforme 

recomendação da Resolução n.2 de 2015 do MEC e em conformidade com as Diretrizes 

da UFRN para a Política de Formação dos Profissionais do Magistério. Esta última, 

instituída pela Resolução 020/2018 do CONSEPE, de 19 de Março do referido ano. Tal 

resolução também foi alvo de ampla discussão e reflexão promovida por este Fórum. A 

partir das relações e parcerias estabelecidas neste contexto o Centro de Educação, 

através de seus Departamentos e de seus representantes nos Colegiados dos Cursos de 

Licenciatura, foi chamado a contribuir diretamente com ações que envolveram desde a 

reformulação de ementas de antigos componentes curriculares à criação de  novos, 

passando pela proposição de  inclusão nos currículos dos cursos, de temáticas como: 

Direitos Humanos, Diversidade de Gênero e Educação Ambiental, visando à formação 

humana integral dos licenciandos. 

 Além das duas plenárias dos Fóruns das Licenciaturas outros dois grandes 

eventos com foco em temáticas relacionadas à Formação Inicial de Professores, 

ocorreram em 2018, contando com a participação da Coordlice e a presença das 

coordenações dos cursos de licenciaturas: o primeiro realizado em maio, em parceria 

com o GT de Estágio contou com a presença da Presidente nacional da ANFOPE – 

Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, no qual se discutiu 

a Base Nacional Comum Curricular; e um segundo realizado em agosto que marcou o 

início do Projeto Residência Pedagógica, reunindo também o GT de Estágio e PIBID. 

 GT de Estágio: Como instância já prevista no regimento da Coordenação 

Pedagógica das Licenciaturas o GT de Estágio foi criado em 2017 e desde então tem 

realizado reuniões mensais, sempre às terceiras quintas-feiras do mês, ocupando já o 

calendário anual do Centro de Educação. No GT reúnem-se todos os professores que 

atuam com o componente Estágio Supervisionado de Formação de Professores nos 

diferentes cursos de licenciaturas. Esta articulação tem permitido pensar de forma 

coletiva os estágios, contribuindo para mudanças significativas na oferta deste 

componente, como é o caso do que ocorreu em 2018 com a oferta conjunta nos cursos 

de Filosofia e Ciências Sociais, considerando as semelhanças e especificidades das 

áreas, ou no caso das línguas estrangeiras modernas e ciências da natureza. As 

discussões ocorridas no âmbito deste GT tem contribuído também para estreitar a 
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relação com as escolas da Rede. Em 2018 foram realizadas visitas em algumas escolas, 

dentre as que mais recebem alunos de estágio da UFRN. A partir desta aproximação 

vem sendo pensada a realização de um evento no primeiro semestre de 2019 reunindo 

GT de Estágio, PIBID e Residência Pedagógica, no qual parte das atividades ocorrerão 

na UFRN e parte nas próprias escolas. 

 A exemplo do GT de estágio, que reúne apenas professores vinculados ao DPEC, 

a Coordlice vem estimulando junto aos departamentos a criação de outros dois GTs que 

se ocupariam das Didáticas e Fundamentos da Educação, igualmente ofertados em todos 

os cursos de Licenciaturas. 

   

3.5. Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) foi criado pela 

Resolução nº105/77- CONSEPE, de 15 de agosto de 1977, completando, em 2018, 40 

(quarenta) anos de existência. Inicialmente, funcionou com o Curso de Mestrado em 

Educação, sendo instituído como Programa de Pós-Graduação pela Resolução nº 257/93 

- CONSEPE, de 21 de dezembro de 1993, quando da criação do Curso de Doutorado em 

Educação. O PPGEd é constituído pelos cursos de mestrado e doutorado (stricto sensu), 

na área de concentração Educação, destinados a candidatos graduados que visam 

aprofundar estudos e pesquisas em educação e oferece, de acordo com a demanda, 

cursos de especialização (lato sensu). Ao longo do seu desenvolvimento, o PPGEd 

formou 1.312 (hum mil, trezentos e doze) pesquisadores em educação, sendo 771 

(setecentos e setenta e um) mestres e 541 (quinhentos e quarenta e um) doutores. 

O PPGEd mantém em seu núcleo principal 59 (cinquenta e nove) docentes, dos 

quais 54 (cinquenta e quatro) são permanentes e 5 (cinco) são colaboradores. Entre os 

colaboradores, registra-se um docente que possui vínculo com outra instituição, Dante 

Henrique Moura, do Instituto Federal de Educação e Tecnologia (IFRN), um docente do 

Departamento de Matemática (Bernadete Barbosa Morey), um docente do 

Departamento de Ciências Sociais (Lincoln Moraes de Souza), um docente em atividade 

no CE (Alessandro Augusto de Azevedo) e um colaborador visitante Fredy Enrique 

Gonzalez. Entre os docentes permanentes, o Programa conta com a valiosa colaboração 

de cinco docentes aposentados com contrato de professores voluntários (Maria 

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

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

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

Comunicação, Artes e Fisioterapia da UFRN, conforme Quadro n° 10, abaixo: 
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Quadro 10 - Docentes do PPGED 

N° Professor Vínculo no PPGED Departamento 

01 Adir Luiz Ferreira Permanente DFPE 

02 Alda Maria Duarte Araújo Castro Permanente DFPE 

03 Alessandra Cardozo de Freitas Permanente DPEC 

04 Alessandro Augusto de Azevedo Colaborador DPEC 

05 André Ferrer Pinto Martins Permanente DPEC 

06 
Antonio Basílio Novaes Thomaz de 

Menezes 
Permanente DFIL 

07 Antonio Cabral Neto Permanente DFPE 

08 Avelino Aldo de Lima Neto Permanente IFRN 

09 Azemar dos Santos Soares Junior Permanente DPEC 

10 Bernadete Barbosa Morey Colaboradora DMAT 

11 Betânia Leite Ramalho Permanente DPEC 

12 Claudianny Amorim Noronha Permanente DPEC 

13 Crislane Barbosa de Azevedo Permanente DPEC 

14 Cynara Teixeira Ribeiro Permanente DPEC 

15 Dante Henrique Moura Colaborador IFRN 

16 Débora Regina de Paula Nunes Permanente DFPE 

17 Denise Maria de Carvalho Lopes Permanente DFPE 

18 Elda Silva do Nascimento Melo Permanente DPEC 

19 Érika dos Reis Gusmão Andrade Permanente DFPE 

20 
Francisco Ricardo Lins Vieira de 

Melo 
Permanente DFST 

21 Fredy Enrique Gonzalez Colaborador/Visitante UPEL 

22 Gilmar Barbosa Guedes Permanente DFPE 

23 Iran Abreu Mendes Permanente UFPA 

24 Isauro Beltrán Nuñez Permanente DPEC 

25 Jefferson Fernandes Alves Permanente DPEC 

26 Jose Pereira de Melo Permanente DEF 

27 Josineide Silveira de Oliveira Permanente UERN 

28 Josivânia Marisa Dantas Permanente DPEC 

29 Karenine de Oliveira Porpino Permanente DART 

30 Karyne Dias Coutinho Permanente DPEC 

31 Lincoln Moraes de Souza Colaborador DCS 

32 Lucia de Araújo Ramos Martins Permanente DFPE 

33 Luciane Terra dos Santos Garcia Permanente DFPE 

34 Lucrécio Araújo de Sá Junior Permanente DPEC 

35 Luzia Guacira dos Santos Silva Permanente DFPE 

36 Magna Franca Permanente DFPE 

37 Márcia Maria Gurgel Ribeiro Permanente DPEC 

38 Maria Aparecida de Queiroz Permanente Prof. voluntário 
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39 Maria Aparecida Dias Permanente DEF 

40 Maria Arisnete Câmara de Morais Permanente Prof. voluntário 

41 
Maria da Conceição Ferrer B. S. 

Passeggi 
Permanente Prof. voluntário 

42 
Maria da Conceição Xavier de 

Almeida 
Permanente Prof. voluntário 

43 Maria das Graças Pinto Coelho Permanente DCOM 

44 Maria Estela Costa Holanda Campelo Permanente DFPE 

45 Maria Goretti Cabral Barbalho Permanente DFPE 

46 Maria Inês Sucupira Stamatto Permanente DFPE 

47 Mariângela Momo Permanente DFPE 

48 Marlécio Maknamara da S. Cunha Permanente UFBA 

49 Marlúcia Menezes de Paiva Permanente DFPE 

50 Marly Amarilha Permanente DFPE 

51 Marta Maria de Araújo Permanente DFPE 

52 Moises Domingos Sobrinho Permanente DFPE 

53 Olivia Morais de Medeiros Neta Permanente DFPE 

54 
Rita de Cássia Barbosa Paiva 

Magalhães 
Permanente DFPE 

55 Rosália de Fátima e Silva Permanente DFPE 

56 Tatyana Mabel Nobre Barbosa Permanente DPEC 

57 Terezinha Petrucia da Nóbrega Permanente DEF 

58 Vândiner Ribeiro Permanente DPEC 

59 Walter Pinheiro Barbosa Júnior Permanente DFPE 

Fonte: PPGED / Plataforma Sucupira (CAPES) 

 

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 (Rita de Cássia Barbosa Paiva 

Magalhães) e Vice-Coordenadora (Claudianny Amorim Noronha), uma Secretaria 

formada pelo secretário (Milton José Câmara dos Santos) e outros três servidores 

técnico-administrativos (Eliza Cristina Morais Pereira, Letissandra Silva e Silva, Lucas 

Regnier da Silva Correia ) e quatro bolsistas de apoio técnico. O Colegiado de linhas 

mantém uma reunião mensal para aprovação de demandas e discussão coletiva da 

gestão do programa. 

O espaço físico do PPGEd, além das salas de secretaria, coordenação e reuniões,  

também dispõe do 4º andar do prédio do NEPSA II, contendo 2 auditórios, duas salas 

para o Laboratório de Políticas Públicas Educacionais, duas salas para o Laboratório de 
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Registro e  Memória da Educação, duas salas destinadas ao Programa Editorial e à 

Revista Educação em Questão, uma sala de reuniões e duas salas de estudos para os 

pós-graduandos, copa e banheiros. 

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 2013/2016 com o conceito 5. 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, pela CAPES, com referência ao quadriênio 2017/2020. 

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 docentes do PPGEd, na graduação e na extensão.  

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 
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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 sete Linhas de Pesquisa: 

 

• Educação e Inclusão em Contextos Educacionais; 

• Educação, Construção das Ciências e Práticas Educativas; 

• Educação, Comunicação, Linguagens e Movimentos; 

• Educação, Representações e Formação Docente; 

• Educação, Estudos Socio-históricos e Filosóficos; 

• Educação, Política e Práxis Educativas; 

• Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas. 

 

A estrutura curricular do Programa foi redesenhada em 2016, com a 

incorporação de novas disciplinas e a reformulação de antigas, de modo a se adequar às 

alterações sofridas nas Linhas e Grupos de Pesquisa, bem como às normas da UFRN, no 

que se refere aos diferentes tipos de componentes curriculares (disciplinas, módulos e 

atividades). A nova estrutura foi aprovada em Colegiado Pleno e pela Pró-reitoria de 

Pós-graduação (PPg) foi implantada em 2017.  

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

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

detalhados nas ações do PROFOCO.  

 

3.6 O Programa de Formação Continuada do Centro de Educação – 

(PROFOCO) contribui para a resposta institucional do CE na luta pela consecução da 

“Diretriz 1 - Expansão e Qualificação da formação profissional dos educadores e por 

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

como parceira da Rede Nacional de Formação Continuada de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, do Ministério da Educação. 

Em decorrência do papel estratégico do CE nas ações institucionais a respeito da 

formação continuada, verifica-se uma convergência de agendas entre o PROFOCO e o 

Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica – COMFOR/UFRN, o qual, no âmbito da instituição, 
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assume o papel de articular 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, conforme Resolução MEC nº 01/2011, de 17 de 

agosto de 2011. 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. 

Assim, as ações do PROFOCO, em 2018, foram desenvolvidas em profunda 

sintonia com o COMFOR/UFRN. A relação com o COMFOR implica 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. Partindo dessa configuração, segue o relato 

das ações desenvolvidas no Programa de Formação Continuada do Centro de Educação. 

Em 2018, o Programa de Formação Continuada teve uma alteração em seu 

quadro de bolsistas. A estudante Lillyan Miany de Farias Bandeira, deixou a equipe em 

agosto de 2018. Em decorrência, foi articulado junto a direção do CE a liberação de 

uma bolsa especial CONSAD, na qual a estudante Michelle Sousa Cordeiro foi 

selecionada para ocupar.  

Atualmente a equipe que integra o PROFOCO é composta pela Coordenação e 

Vice-Coordenação, dois servidores técnico-administrativos, uma bolsista especial 

CONSAD, e um funcionário da FUNPEC, conforme quadro abaixo:  

 

Quadro 11- Composição da equipe 

Função Nome Formação Início no setor 

Coordenadora Jacyene Melo de Oliveira 
Doutora em Literatura 

Comparada 
2017.2 

Vice-

Coordenadora 
Rute Alves Sousa Doutora em Educação 2017.2 

Auxiliar 

administrativo 
Diego Araújo Lemos 

Bacharel em Ciência e 

Tecnologia e 

Engenheiro Mecânico 

Setembro de 2015 

Técnico de 

Apoio em 

Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Marcos Saiande Casado Mestrado em Educação Julho de 2018 
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Apoio Técnico Michelle Sousa Cordeiro 
Graduanda em Ciência e 

Tecnologia 
Setembro 2018 

 

 É importante ressaltar que esta 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, primeiro andar do Centro de Educação. A maior parte da equipe 

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

bolsista de apoio técnico, Michelle Sousa Cordeiro, que atua, segundo a legislação, 

exercendo suas atividades meio turno, mais especificamente no turno matutino. Toda a 

equipe partilha as atividades inerentes ao planejamento, organização e oferta dos cursos. 

A Coordenação do PROFOCO está sob a responsabilidade das professoras 

Jacyene Melo de Oliveira e Rute Alves de Sousa, ficando a secretaria sob a 

responsabilidade do servidor Diego Araújo Lins. 

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

Aplicação, vinculado ao Centro de Educação como Unidade Suplementar. Nos termos 

da Portaria 959, de 27 de setembro de 2013, publicada no DOU nº 189 de 30 de 

setembro de 2013 que estabelece as diretrizes e normas gerais para o funcionamento dos 

Colégios de Aplicação vinculados às Universidades Federais, o NEI/CAp/UFRN, é uma 

das dezessete “unidades de educação básica que têm como finalidade desenvolver, de 

forma indissociável, atividades de ensino, pesquisa e extensão com foco nas inovações 

pedagógicas e na formação docente” (Artigo 2º). Sendo assim, desenvolve tais ações 

tendo como premissa oferecer uma educação pública de qualidade e contribuir no 

processo de formação inicial de alunos estagiários da UFRN e de formação continuada 

de professores, especialmente da rede pública. Constitui-se como campo de 

experimentação e pesquisa na área do ensino e aprendizagem na infância, como espaço 

de entrelaçamentos de vivências e saberes, através da interação de muitos atores 

partícipes do processo educativo - crianças, professores, bolsistas, estagiários e 

comunidade externa. Atende crianças da Educação Infantil (de 11 meses aos 5 anos) e 

dos anos iniciais do Ensino Fundamental (de 6 aos 11 anos). O ingresso das crianças é 

feito a partir da abertura anual de vagas, por meio de Edital Público, para a realização 

do sorteio aberto à comunidade em geral.  
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O corpo docente do NEI-CAp é formado por 43 professores efetivos, com 

Dedicação Exclusiva (DE), e nove (09) professores substitutos, com 40 horas, que 

ingressaram mediante concurso público federal, pertencentes à carreira do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) com qualificação desde graduados a doutores. 

Os docentes efetivos desenvolvem seus trabalhos abrangendo o ensino, a pesquisa, a 

extensão e a atividade de gestão institucional.  

Nos quadros a seguir, apresentamos as informações relativas ao corpo docente 

da instituição. 

 

Quadro 12 - Corpo docente NEI/CAp 

Nº Nome Titulação Categoria 

01 Adele Guimarães Ubarana Santos Mestrado Efetivo 

02 Adriana Diniz Freire de Melo Especialização Substituto 

03 Aline Constancia de Figueiredo Souza Especialização Efetivo 

04 Ana Catharina U. M. de Souza Bagolan Mestrado Efetivo 

05 Ana Karolina Alves do Nascimento Mestrado Substituto 

06 Andrezza Barbosa da Silva Especialização Substituto 

07 Antonia Vaniza Silva Gomes Especialização Efetivo 

08 Barbara Raquel Coutinho T. Azevedo Mestrado Efetivo 

09 Cibele Lucena de Almeida Mestrado Efetivo 

10 Clarice Ferreira Guimarães Diógenes Mestrado Efetivo 

11 Claudia Roberto Soares de Macêdo Mestrado Efetivo 

12 Danielle Medeiros de Souza Doutorado Efetivo 

13 Denise Bortoletto Mestrado Efetivo 

14 Dominique Cristina S. de Sena Maranhão Mestrado Efetivo 

15 Edna Maria da Silva Especialização Efetivo 

16 Elaine Santana de Oliveira Mestrado Efetivo 

17 Esthephania Oliveira Maia Batalha Especialização Efetivo 

18 Francisca Marcela Alves Araújo Especialização Substituto 

19 Gildene Lima de Souza Fernandes Especialização Efetivo 

20 Gilka Silva Pimentel Mestrado Efetivo 

21 Gilvania Maurício Dias de Pontes Doutorado Efetivo 

22 Isaura de França Brandão Especialização Efetivo 

23 Janaina Speglich de Amorim Carrico Doutorado Efetivo 

24 Karina de Sena Pegado Ilnicki Especialização Substituto 

25 Kívia Pereira de Medeiros Faria Mestrado Efetivo 

26 Luanna Priscila da Silva Gomes Mestrado Efetivo 

27 Lucineide Cruz Araújo Especialização Efetivo 

28 Maria Da Conceição de Oliveira Andrade Mestrado Efetivo 

29 Maria Dulcilene de Lima Mestrado Efetivo 

30 Maria Izabel Jerônimo Graduação Substituto 
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31 Maria José Campos Faustino da Silva Mestrado Efetivo 

32 Maria José Campos Ferreira Especialização Efetivo 

33 Maria Núbia Pessoa Especialização Efetivo 

34 Maria Patrícia Costa de Oliveira Mestrado Efetivo 

35 Mariane de Araújo Soares Especialização Substituto 

36 Marianne da Cruz Moura D. de Rezende Doutorado Efetivo 

37 Maristela de Oliveira Mosca Mestrado Efetivo 

38 Massilde Martins da Costa Mestrado Efetivo 

39 Milena de Oliveira Aguiar Especialização Substituto 

40 Milena Oliveira de Lira Especialização Efetivo 

41 Milene dos Santos Figueiredo Mestrado Efetivo 

42 Neyse Siqueira Cardoso Especialização Efetivo 

43 Patrícia Lucia Galvão da Costa Mestrado Efetivo 

44 Patrícia Regina Vieira Viana de Andrade Especialização Efetivo 

45 Rebeca Ramos Campos Doutorado Efetivo 

46 Rivaldo Bevenuto de Oliveira Neto Mestrado Efetivo 

47 Rutilene Santos de Sousa Mestrado Efetivo 

48 Sara Maria Pinheiro Peixoto Especialização Efetivo 

49 Sandro da Silva Cordeiro Doutorado Efetivo 

50 Teresa Régia Araújo de Medeiros Especialização Efetivo 

51 Uiliete Márcia Silva de Mendonça Pereira Doutorado Efetivo 

52 Vanessa Alessandra Cavalcanti Peixoto Mestrado Efetivo 

Fonte: NEI/CAp 

 

Quadro 13 - Situação do corpo docente NEI/CAp 2018 

Professores Efetivos Total 

Em sala 29 

Afastados para pós-graduação 05 

Licença maternidade 03 

Exercício provisório em Roraima 01 

Função administrativa na UFRN 05 

Cedido para SEDIS 01 

Professores Substitutos 09 

Total 52 

Fonte: NEI/CAp 

 

Quadro 14 - Titulação do corpo docente NEI/CAp 2018 

 Graduados Especialistas Mestres Doutores Total 

Total 01 20 24 07 52 

Fonte: NEI/CAp 
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Quadro 15 - Relação de docentes afastados para qualificação em 2018 

Nome Nível Área Instituição 
Período de 

afastamento 

Maria Núbia Pessoa Mestrado Educação 
Universidade 

de Portugal 

2016.2/2018 

Retorno - Set/2018 

Maria da Conceição de 

Oliveira Andrade 
Doutorado Educação UFRN 

2015/2018 

Retorno - 

Fev/2019 

Isaura de França 

Brandão 
Mestrado Educação UFRN 

2018 

Retorno - 

Fev/2019 

Gilvânia Maurício Dias 

Pontes 
Pós-doutorado Educação UFRgS 

2018 

Retorno - 

Mar/2019 

Aline Constância de 

Figueiredo e Souza 
Mestrado Educação UFRN 

2018/2019 

Retorno - 

Mar/2020 

Fonte: NEI/CAp 

 

Quadro 16 - Relação de docentes efetivos fazendo qualificação em serviço 

Fonte: NEI/CAp 

 

Os docentes 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 educação na infância.  

Além dos docentes, fazem parte da equipe dessa unidade 28 funcionários 

técnico-administrativos, 17 bolsistas de apoio técnico administrativo e 12 funcionários 

terceirizados. 

Nome Nível Área Instituição Período 

Neyse Siqueira Cardoso Mestrado Educação UFRN 2016/2019.1 

Edna Maria da Silva Mestrado Educação UFRN 2016/2019.1 

Gildene Lima de Souza Fernandes  Mestrado Educação UFRN 2017/2018 

Esthepania Oliveira Maia Batalha Mestrado Educação UFRN 2017/2018 

Luanna Priscila da Silva Gomes Doutorado Educação UFRN 2017/2019 

Claudia Roberto Soares de 

Macêdo 

Doutorado Educação UFRN 2018/2019 

Sara Maria Pinheiro Peixoto Mestrado Educação UFRN 2018.2 

Kívia Pereira de Medeiros Faria Doutorado Educação UFRN 2018 

Lucineide Cruz Araújo Mestrado Educação  UFRN 2018 
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Quadro 17 - Quadro de servidores técnico-administrativos efetivos e terceirizados 

Fonte: NEI/CAp 

 

Quadro 18 - Qualificação dos técnicos administrativos em 2018 

Nome Qualificação Previsão 

Ana Cleia Targino dos Santos Mestrado 2018.2 a 2020.2 - Em serviço 

Claudia Varela Ferreira Mestrado 
2018.1 e 2018.2 - Afastamento 

parcial 

Juliana Morais de Sousa Mestrado 2019 - Afastamento parcial 

Julie Andrade Souza  Mestrado 2018 e 2019 - Em serviço 

Luana Bezerra Pinheiro Mestrado 2018 e 2019 - Em serviço 

Fonte: NEI/CAp 

 

Empresa/Função Total Observações 

Efetivos  

Pedagogo 01  

Assistente em Administração 

06 

02 – Biblioteca 

02 – Secretaria Pedagógica 

01 – Secretária Administrativa 

Auxiliar de cozinha 01  

Servente de Limpeza 03 Já não exercem a função 

Auxiliar de Creche 

 11 

02 – Afastamento para interesse 

particular 

01 - Afastamento para qualificação 

Bibliotecária 01  

Nutricionista 01  

Operador de máquina copiadora 01  

Arquivista 01  

Administrador 01  

Recreacionista 01 Com readaptação de função 

Total UFRN 28  

Tercerizados  

Porteiro 03  

Jardineiro 01  

Cozinheiro 02  

Auxiliar de Limpeza 06  

Total Tercerizados 12  

Total Geral 40  
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3.8. O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Professores (LIFE/CE), 

em processo de consolidação e de crescimento, materializa os compromissos com a 

qualificação dos profissionais da educação, manifestados em vários itens das linhas 

prioritárias de ação do CE. O LIFE-CE está regulamentado no Art. 36 do Regimento 

Interno do CE,  

 

Art. 36 O Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores 

– LIFE –CE/UFRN, diretamente subordinado ao Centro, é 

responsável pela integração entre os diferentes cursos de formação 

docente, pela articulação entre os programas institucionais para o 

ensino básico, pelo desenvolvimento de projetos de ensino, de 

pesquisa e de extensão, e pela produção e experimentação de 

materiais didático-pedagógicos voltados à formação inicial e 

continuada de professores, nos termos da Portaria n. 104, de 13 de 

julho de 2012, CAPES/MEC. 

 

Como Unidade Acadêmica responsável pelo desenvolvimento de atividades 

formativas, tanto para os alunos das licenciaturas, como para professores da rede de 

ensino básico, o Centro deu continuidade, em 2015, “Linha de Ação 1.5 Consolidação 

do Projeto dos Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores (LIFE)”, em 

interface com as demais Licenciaturas da UFRN e com os cursos de formação 

continuada do PROFOCO e do COMFOR/UFRN.  

Em 2018, por meio de resolução nº 01/2018 do CONSEC/CE, de 22 de 

novembro de 2018, o LIFE passa a ser definido como uma instância articuladora 

interdisciplinar, colaborativa, que dialoga entre diversas áreas do conhecimento e entre 

espaços estratégicos para ações de ensino, pesquisa e extensão concernentes à melhoria 

da qualidade na formação de educadores, nos níveis da Educação Básica e da Educação 

Superior, de forma preferencial nos sistemas públicos. 

Nesse sentido, administrativamente, o LIFE torna-se uma instância coordenada 

por uma Comissão Colegiada composta pelos coordenadores dos laboratórios que o 

compõem (ou membros indicados por estes), garantindo, dessa forma, foro privilegiado 

para os projetos, demandas e pautas interdisciplinares entre os laboratórios e os cursos 

de licenciatura atendidos pelo Centro de Educação. 

Em relação à ocupação e utilização das instalações, o LIFE está instalado nas 

seguintes estruturas físicas do Centro de Educação:  
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Laboratório Espaço de atuação 
Natureza (Fixo ou 

Itinerante) 

LEA 

LEA Matemática Fixo 

LEA Artes Fixo 

LEA Linguagens Fixo 

LEA Ciências Humanas Fixo 

LEA Ciências Naturais Fixo 

Horta do Centro de 

Educação 
Fixo 

Auditório do Centro de 

Educação 
Itinerante 

Hall principal do Centro de 

Educação 
Itinerante 

Hall do Bloco de Aulas do 

Centro de Educação 
Itinerante 

Salas de Aula do Bloco de 

Aulas do Centro de 

Educação 

Itinerante 

LTE 

Laboratório de Tecnologia 

Educacional (2ºandar do 

prédio administrativo do 

Centro de Educação) 

Fixo 

Sala 01 do Centro de 

Educação (Sala do Projeto 

Memória Digital) 

Fixo 

Sala de Multimeios do 

Centro de Educação 
Itinerante 

Auditório do Centro de 

Educação 
Itinerante 

LAPE 

Laboratório de Políticas 

Educacionais (4º andar do 

Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Sociais e 

Aplicadas II - NEPSA II) 

Fixo 
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Auditório do Centro de 

Educação 
Itinerante 

LAHMED 

Laboratório de História e 

Memória da Educação (4º 

andar do Núcleo de 

Pesquisas em Ciências 

Sociais e Aplicadas II - 

NEPSA II) 

Fixo 

Sala 01 do Centro de 

Educação (Sala do Projeto 

Memória Digital) 

Fixo 

Salas de Aula do Bloco de 

Aulas do Centro de 

Educação 

Itinerante 

Auditório do Centro de 

Educação 
Itinerante 

LATECE 

Laboratório de Tecnologia 

Assistiva do Centro de 

Educação (2º andar do 

prédio administrativo do 

Centro de Educação) 

Fixo 

 

No ano de 2018, o LIFE foi composto pelos seguintes Laboratórios: 

 

1) Laboratórios de Ensino e Aprendizagem (LEA): com sede no Bloco de 

Aulas do Centro de Educação, é composto pelos LEA Ciências Humanas; LEA Ciências 

Naturais; LEA Artes; LEA Matemática; LEA Linguagens. Tem como perspectivas 

compreender as diversas dimensões dos processos de ensino e de aprendizagem em suas 

especificidades nas diferentes áreas de conhecimento; contribuir para a qualificação de 

futuros professores, oferecendo situações formativas que possibilitem ampliação do 

referencial teórico, ressignificação e crítica das práticas vigentes para tratar de temas 

emergentes e de questões que se colocam no plano da inter e da transdisciplinaridade. É 

objetivo dos LEA desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão possibilitar a 

inserção de alunos de licenciatura nos projetos e grupos de pesquisa da instituição de 
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modo a fortalecer a formação de professores e pesquisadores, os cursos da graduação e 

de pós-graduação; 

 

2) Laboratório de Políticas Educacionais (LAPE): situado no 3º andar do 

Núcleo de Pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas II (NEPSA II), tem como funções 

desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão sobre políticas públicas de educação; 

e apoiar políticas de educação básica e superior no estado do Rio Grande do Norte. Suas 

atividades principais deverão estar associadas à análise, balanço, monitoramento e 

avaliação de políticas educacionais que fortaleçam a constituição de um espaço público 

como esfera de sua realização. Nesse sentido, o LAPE desenvolverá programas de 

pesquisas multidisciplinares, envolvendo pesquisadores das diversas áreas do 

conhecimento, bem como seminários, cursos de formação de professores e gestores 

escolares. O LAPE deverá ainda estabelecer convênios de assessoria, monitoramento e 

formação no campo das políticas públicas com instituições governamentais, entidades 

da sociedade civil e movimentos sociais; 

 

3) Laboratório de Tecnologia Educacional (LTE): com sede no Centro de 

Educação, tem como perspectivas desenvolver estudos e práticas acerca das tecnologias 

em cenários educacionais formais e não formais, em três vertentes principais: pesquisa e 

disponibilização de objetos de aprendizagem; desenvolvimento de materiais didáticos 

multimodais; e formação de profissionais da educação para o uso de recursos 

multimídia na prática educativa. No intuito de se constituir como um espaço de 

experimentação teórico-metodológica e didático-pedagógica, busca realizar um trabalho 

colaborativo em um movimento de integração dos diversos espaços formativos que 

compõem o CE;  

 

4) Laboratório de Tecnologia Assistiva do Centro de Educação (LATECE): 

com sede no Centro de Educação. O objetivo geral do LATECE é implantar no Centro 

de Educação da Universidade Federal do Rio de Grande do Norte um polo de pesquisa, 

formação e disseminação de conhecimento em Tecnologia Assistiva (TA). O LATECE 

é equipado com recursos de TA utilizados por educandos com Necessidades 

Educacionais Especiais (NEE). O laboratório traz como proposta o desenvolvimento de 

pesquisas, atividades de ensino e extensão, envolvendo alunos de graduação, pós-
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graduação, assim como professores da rede pública de ensino do Estado do Rio Grande 

do Norte;  

 

5) Laboratório de História e Memória da Educação (LAHMED): tem como 

função desenvolver atividades integradas de pesquisa, ensino e extensão. Para tanto, 

objetiva congregar pesquisadores e docentes, estudantes de pós-graduação e graduação, 

além de profissionais de diferentes experiências acadêmicas no campo da história e da 

memória da educação brasileira. Suas atividades deverão estar associadas às 

investigações no campo da história e da memória da educação no Brasil, com ênfase em 

estudos sobre o Rio Grande do Norte. As atividades integradas de pesquisa, ensino e 

extensão priorizarão temáticas relativas às práticas educativas em espaços escolares e 

não escolares. Nesse sentido, o LAHMED desenvolverá programas de ensino e 

pesquisas envolvendo pesquisadores das diversas áreas do conhecimento, bem como a 

realização de cursos e seminários;  

 

6) Laboratório de Práticas Pedagógicas na Educação das Infâncias 

(LAPPEI): com sede no Núcleo de Educação da Infância, Colégio de Aplicação da 

UFRN (NEI/CAp), o LAPPEI tem como principal objetivo desenvolver práticas 

inovadoras voltadas à educação das infâncias (Educação Infantil até o 5º ano do Ensino 

fundamental). É composto por 5 laboratórios, a saber: Laboratório de Ciências, 

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

Laboratório de Mídias e Tecnologia e Laboratório de Inclusão. O LAPPEI é destinado 

aos professores e crianças do Núcleo de Educação da Infância, bolsistas, alunos dos 

cursos de Graduação (licenciatura e bacharelado) e Pós-graduação que desenvolvem 

atividades acadêmicas na instituição, constituindo-se como locus para o 

desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Atendendo ao princípio da relação entre teoria e prática na formação docente, o 

LIFE, por meio dos Laboratórios acima relacionados, contribui para estabelecer uma 

forte inserção com os sistemas de ensino. Suas ações são desenvolvidas em um espaço 

dedicado ao desenvolvimento de experiências nas diversas 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, inclusão e 

tecnologias da informação e da comunicação), articulam a teoria, a prática, o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  
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Essa estrutura de Laboratórios Interdisciplinares integra os diferentes cursos e 

programas de formação docente, na graduação e na pós-graduação, nos programas 

institucionais para a educação básica, no 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 profissionais do magistério. 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.  

 

 3.9 O Laboratório de Informática (LABINFO) foi instalado  no segundo 

semestre de 2018, no Bloco de Aulas do Centro de Educação, mediante a chegada do 

servidor na área de informática (José Anderson Silva dos Santos), cujo funcionamento  

nos três turnos, entre 9h e 21h, conta com o auxílio de três bolsistas de apoio técnico-

administrativo, atuando um bolsista em cada turno (Fernanda de Sena Andrade, Pedro 

Hugo da Silva Freire, e Yuri Dantas).  

A principal finalidade do LABINFO é prover um ambiente em que docentes e 

alunos possam desenvolver atividades que façam uso de recursos tecnológicos, através 

dos diversos softwares disponibilizados em uma estrutura de 25 (vinte e cinco) 

computadores para uso de alunos e um conjunto multimídia com computador, projetor e 

caixa de som.  

No primeiro semestre de funcionamento, o LABINFO contou com uma 

significativa demanda de uso dos alunos, principalmente nos períodos tarde e noite, 

devido ao curso de Pedagogia que funciona nos períodos citados. Nesses turnos, a 

média de alunos foi cerca de 18 a 22 alunos, contudo estima-se que 40 alunos já 

demandaram atividades no mesmo intervalo de tempo no laboratório. Nesses casos em 

que existiam mais alunos do que computadores, os discentes foram organizados em 

duplas. 

Ademais, o LABINFO registrou 44 aulas marcadas no semestre 2018.2, com os 

docentes empregando o ambiente para diversos fins, tais como edição de vídeos, 

pesquisas bibliográficas, uso de softwares educacionais, minicursos e palestras. O 

laboratório também foi utilizado para Workshops na CIENTEC e no ENAPPE. Além 

desses eventos, a SEDIS acomodou no espaço o evento “Formação de professores e 

tutores EaD do Curso de Aperfeiçoamento Educação e Pobreza”. 
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 As normas de funcionamento do LABINFO estão em processo de 

sistematização, por meio de uma comissão criada para tal fim (Portaria nº 66/2018-CE, 

de 29/11/2018), com a participação dos servidores José Anderson Silva dos Santos e 

Angélica Ferreira da Fonseca, e das professoras Mércia de Oliveira Pontes e Cibele 

Amorim Martins.  

 

 3.10 A Biblioteca Setorial Moacyr de Góis do Centro de Educação teve sua 

aprovação de criação pelo CONSUNI em 02 de abril de 2018 (Resolução 006/2018), a 

qual conta com um bibliotecário (Thiago Lincka de Souza) e dois bolsistas (Miscelânia 

Cavalcante do Nascimento e Vitor Yeso Fidelis Freitas), atendendo aos turnos manhã e 

tarde. O atendimento noturno está provisoriamente comprometido em decorrência da 

necessidade de mais 01 (um) bibliotecário e de 01 (um) servidor técnico-administrativo, 

cujas demandas já foram encaminhadas ao setor competente da PROGESP. Tal 

demanda foi dimensionada pela Biblioteca Central Zila Mamede, a qual corresponde ao 

quadro mínimo de servidores para o funcionamento adequado de uma biblioteca 

setorial.  

 Uma das primeiras ações da biblioteca setorial compreendeu a transferência do 

acervo bibliográfico do CE que ainda estava no CCSA desde a época do antigo 

Departamento de Educação, o qual foi organizado e catalogado juntamente com as 

obras que já estavam à disposição do CE à espera da efetivação da sua biblioteca 

setorial, cujo total compreende 3.928 livros e 67 periódicos.  

 Funcionando em espaço próprio no Bloco de Aulas do Centro de Educação e 

considerando as restrições de servidores, a biblioteca setorial ainda realizou 47 

empréstimos, 17 pequenas restaurações nos livros, 4 normalizações, 

palestras/orientações sobre trabalho acadêmico/ABNT em 4 turmas do Curso de 

Pedagogia presencial, contemplando 110 alunos e 104 consultas ao acervo.   

 Por fim, destaca-se a participação do bibliotecário (Thiago Lincka) na comissão 

de Avaliação do acervo bibliográfico doado pela família da Profa. Julieta Calazans 

(Port. 051/2018 – CE, de 20/09/2018), por motivo do falecimento da mencionada 

professora. Tal comissão conta, ainda, com a participação dos professores Marlúcia 

Menezes de Paiva, Olívia Morais de Medeiros Neta e João Maria Valença de Andrade. 

Os trabalhos da mencionada comissão, no final de 2018, compreenderam a análise 
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preliminar e triagem do acervo, bem como, sua respectiva limpeza. O término dos 

trabalhos da mencionada comissão está previsto para o segundo semestre de 2019. 

 

4. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DO CE 
 

 

4.1 Atividades de Ensino 

 

 4.1.1 Ensino na Educação Básica  

 

O Centro de Educação mantém, como nos anos anteriores, compromissos com a 

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

licenciaturas, entre eles a Pedagogia, 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 públicos de ensino.  

Nesse sentido, merecem destaques as ações educacionais desenvolvidas pelos 

servidores do CE, em 2017, por meio dos Departamentos, Programas, Cursos, NEI/CAp 

e do LIFE que o estruturam, sempre em consonância com o seu Plano Quadrienal de 

Gestão 2015-2019, de modo a contribuir para o processo de formação inicial e 

continuada dos docentes que atuam na educação básica e superior, dos sistemas 

públicos de ensino.  

A “Diretriz I - Expansão, qualificação da formação profissional e inserção social 

da área de educação” orienta todas as atividades de ensino, presencial e a distância, na 

educação básica, na graduação, na pós-graduação e na extensão, por meio de 

compromissos expressos na “Linha de ação: Consolidação e a expansão dos cursos de 

graduação e de pós-graduação no Centro de Educação” e as quatro metas a ela 

relacionadas. 

Nesse sentido, merece destaque o crescente aumento no número de vagas no 

ensino de educação básica, oferecidas com a expansão do NEI/ CAp, conforme pode ser 

visualizado no quadro abaixo. 

Em 2018, a Unidade ofereceu apenas uma turma para crianças de 02 anos, no 

turno matutino. A decisão foi acordada entre as chefias do NEI-CAp e do CE junto com 

a Reitora em outubro de 2017 considerando o quadro de incertezas do quantitativo 

docente para atuação em 2018 decorrente do elevado número de aposentadorias. 
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Registra-se, portanto, que a oferta de vagas em educação infantil e ensino 

fundamental pelo NEI/CAp, em 2018, foi equivalente a nove (08) turmas de Educação 

Infantil e nove (09) turmas de Ensino Fundamental, com um total de 386 (trezentos e 

oitenta e seis) crianças.  

Contando com a parceria de professores dos cursos de Pedagogia, Artes Visuais, 

Educação Física, Música, Dança Teatro, Nutrição e Psicologia, recebeu, também em 

2018, 160 (cento e sessenta) estudantes desses cursos para a realização de seus estágios 

supervisionados de formação. Nesse sentido, as Coordenações Pedagógica e de Estágio 

têm organizado 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 e 

compartilharem esses momentos, através de relatórios, artigos e seminários de 

conclusão dos estágios. Nossa experiência nesse campo tem nos permitido planejar a 

ampliação dessas possibilidades de parceria e de acolhimento de graduandos durante 

seu período de formação. 

O NEI atua como campo de estágio supervisionado e observação para alunos de 

diversos cursos de graduação da UFRN e recebe bolsistas do Curso de Pedagogia, 

Licenciaturas afins que tenham interesse em vivenciar a prática docente na Educação 

Infantil e Ensino Fundamental e de outros cursos da UFRN, como Comunicação, 

Audiovisual, Nutrição e Biblioteconomia. Os professores da instituição ainda orientam 

trabalhos de conclusão de curso (TCC) de especialização e graduação tanto na 

modalidade presencial, quanto à distância. Além disso, desenvolvem parcerias, 

coordenando cursos de aperfeiçoamento e especialização, ministrando disciplinas e 

participando de discussões no curso de Pedagogia e em cursos de Pós-Graduação em 

Educação do Centro de Educação da UFRN.    

O NEI/CAp tem procurado interagir, também, com outros órgãos e escolas do 

estado e do município de Natal, sobretudo aqueles que se dedicam à educação de 

pessoas com necessidades especiais estabelecendo parcerias para o desenvolvimento 

mútuo das instituições.  
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 4.1.2 Ensino na Educação Superior  

 

Igualmente intensa é a atuação dos docentes do CE nos cursos de licenciaturas e 

em cursos de pós-graduação, strictu e lato sensu, no Ensino Superior. Na formação 

inicial de graduação, o CE assegurou, nos dois semestres de 2018, 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 e a formação pedagógica em todos os 

cursos de licenciatura da UFRN.  

No curso de Pedagogia Presencial foram ofertados, entre disciplinas e 

atividades, pelos dois Departamentos, em 2018.1, quarenta e sete (47) componentes 

curriculares e 107 turmas. Em 2018.2, a oferta foi de quarenta e quatro (44) 

componentes curriculares e cento e duas (102) turmas. Atendendo a uma média de 742 

alunos ativos. Colaram grau em Licenciatura em Pedagogia em 2018.1 sessenta e sete 

(67) alunos. Em 2018.2 a previsão é de quarenta e cinco (45) alunos concluintes. O 

Curso de Pedagogia presencial apresentou, em 2018, 50,45% de taxa de sucesso 

acadêmico, conforme a PROGRAD, sendo essa uma boa taxa de conclusão de Curso.  

Durante o ano de 2018, os dois Departamentos, bem como o CE como um todo 

estiveram envolvidos com as discussões relativas à implementação de um novo Projeto 

Pedagógico de Curso para Pedagogia. A proposta aprovada teve início a partir de 

2018.1, se configurando como uma proposta inovadora, articulada com as Novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de profissionais do Magistério e às 

Diretrizes Curriculares de Pedagogia. Com a sua implantação progressiva, para o 

período de 2018.1, a oferta da carga-horária de ensino do currículo novo será 

concomitante com o currículo em extinção. Assim, o DFPE será responsável por 

cinquenta e quatro (54) componentes curriculares, ofertados nos turnos vespertino e 

noturno, compreendendo os alunos desses dois Projetos Pedagógicos Curriculares. 

Todo organizado na forma de módulo, o Projeto Pedagógico e Curricular 

contribuirá para a inovação da configuração da oferta, uma vez que permitirá uma 

integração maior entre áreas e entre docentes. Embora não esteja prevista uma mudança 

profunda na maioria das áreas de ensino dos fundamentos da educação, que tiveram 

poucas alterações nos componentes, com a implantação do novo PPC de Pedagogia, no 

DFPE algumas áreas terão impacto maior em sua oferta de componentes, com 

alterações na carga-horária, na denominação de alguns componentes e na criação de 
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novos componentes, obrigatórios e optativos. Um exemplo disso é o que acontecerá 

com as áreas de Psicologia da Educação e a de Políticas Educacionais. 

No DPEC, é importante ressaltar que, com a implementação do novo PPC de 

Pedagogia, algumas áreas terão impacto maior em sua oferta de componentes, uma vez 

que houve alterações na carga horária de alguns componentes, além do surgimento de 

novos componentes. Um exemplo disso é o que acontece com a área de Educação de 

Jovens e Adultos. Com a sua implementação, já em 2018.1, existirá uma oferta que se 

dará concomitante entre o currículo em andamento e o novo. Assim, o DPEC será 

responsável por duas turmas (T e N) para os alunos ingressantes. 

O Curso de Pedagogia a distância conta com 151 (cento e cinquenta e um) 

alunos ativos, em 2018, distribuídos em 9 (nove) polos (Natal, Parnamirim, Nova Cruz, 

Currais Novos, Caicó, Marcelino Vieira, Macau, São Gonçalo do Amarantes e Lajes). 

Foram ofertados, em 2018.1 vinte e dois (22) componentes curriculares diferentes, entre 

disciplinas e atividades, num total de vinte e duas (22) turmas no primeiro semestre e, 

em 2018.2, 16 (dezesseis) componentes curriculares diferentes, entre disciplinas e 

atividades, num total de 16 (dezesseis) turmas no segundo semestre. No total, em 2018, 

colaram grau 24 (vinte e quatro) discentes.   

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), em vinculação direta com a 

Universidade Aberta do Brasil e o Ministério da Educação, 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. O CE institucionaliza essa 

articulação em seu Plano de Gestão Quadrienal 2015-2019, como uma estratégia 

fundamental para a qualificação da formação profissional dos educadores.  

Mais recentemente, a SEDIS instituiu o Setor de Acessibilidade para 

desenvolver processos de adaptação do material didático a ser utilizado por alunos 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, à acessibilidade comunicacional de 

material audiovisual, por meio da audiodescrição, da legendagem para surdos e 

ensurdecidos e da tradução em LIBRAS. Em estreita relação com o compromisso do 

Centro de Educação no que concerne à formação e sensibilização em torno da agenda da 
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acessibilidade, este professor também representou o CE no Plano de Cultura da UFRN, 

coordenando a linha de ação centrada na acessibilidade cultural. 

 Ao longo do ano acadêmico de 2018, foram ofertados, pelo DPEC, 111 (cento e 

onze) componentes curriculares, totalizando, no ano, 270 turmas regulares (excluídas as 

turmas específicas e de férias), assim distribuídas: 134 (cento e trinta e quatro) no 

primeiro semestre e 136 (cento e trinta e seis) no segundo, como mostra o Quadro nº 19, 

abaixo:  

 

Quadro 19 - Turmas ofertadas pelo DPEC em 2018 

Fonte: SIGAA 

 

 As turmas abertas, pelo DPEC, nos 111 (cento e onze) componentes curriculares 

possibilitaram a abertura e preenchimento de mais de 6mil vagas nos semestres do ano 

de 2018, incluindo as modalidades presenciais e a distância, sendo: 3.687matriculados 

para as 5674 vagas disponibilizadas em 2018.1; e 3.408 alunos matriculados nas 5121 

vagas oferecidas em 2018.2, representados no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: SIGAA 

 

Semestre 
Pedagogia 

presencial 

Pedagogia 

Ead 

Licenciaturas 

presenciais 

Licenciaturas 

Ead 
Outros Total 

2018.1 46 14 66 7 
01 

(PARFOR) 
134 

2018.2 43 9 69 14 
01 

(PARFOR) 
136 

Gráfico 3 - Oferta de vagas em turmas de graduação do DPEC 
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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.  

Durante o ano de 2018, todo o departamento, bem como o Centro de Educação, 

esteve envolvido na implementação do novo Projeto Pedagógico de Curso para 

Pedagogia, que iniciou no semestre 2018.1. Isso representa para os departamentos do 

Centro de Educação a oferta concomitante de componentes que atendem a transição 

entre o currículo anterior e o atual, mantendo a semestralidade da entrada para os 

ingressantes, bem como os turnos vespertino e noturno. Importante lembrar que o curso  

encontra-se todo organizado na forma de módulo, de modo que esse Projeto Pedagógico 

está propondo nova configuração da oferta, permitindo maior integração entre área e 

entre docentes.  

Ao longo do ano acadêmico de 2018, foram ofertadas pelo DFPE 237 (duzentos 

e trinta e sete) turmas regulares (excluídas as turmas específicas e de férias), assim 

distribuídas: 112 (cento e doze) no primeiro semestre e 125 (cento e vinte e cinco) no 

segundo, como mostra o Quadro nº 20, abaixo:: 

 

Quadro 20 - - Turmas ofertadas pelo DFPE em 2018 

Semestre 
Pedagogia 

Presencial 

Pedagogia 

Ead 

Licenciaturas 

presenciais 

Licenciaturas 

Ead 
Outros Total 

2018.1 49 9 53  0 112 

2018.2 49 10 50 14 

1 (PRONERA) 

+ 

1 (PARFOR) 
125 

Fonte: SIGAA 

 

 A ocupação de vagas nas turmas abertas pelo DFPE, nos cento e vinte e cinco 

(125) componentes curriculares (conforme Quadro n. 6), permitiram a capacidade de 

oferta de mais de cinco mil e quinhentas vagas no segundo semestre de 2018, incluindo 

as modalidades presencial e EAD, sendo matriculados alunos em mais de quatro mil 

dessas vagas oferecidas em 2018.2; com uma diferença de 1368 vagas que não foram 

ocupadas em 2018.2, significando, a exemplo do período anterior, uma superestimação 
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da demanda de vagas no período, com destaque para a modalidade EAD, mas também 

com um índice considerável para a modalidade presencial. De fato, em 2018.1, a relação 

entre a capacidade de vagas oferecidas e a matrícula efetiva, significou 34,5% de 

superestimação de vagas, na modalidade EAD; e 23,2% na modalidade presencial. Já 

em 2018.2, essa mesma condição superestimada foi mantida, com a oferta a mais de 

vagas de 29,2% na modalidade EAD; e, de 23,3% na modalidade presencial. 

Certamente, essa superestimação crônica tem efeitos negativos sobre a atribuição da 

carga-horária de docentes e a organização das turmas. Destaca-se, também, que no 

período 2018.2, comparado ao período anterior, houve um nítido decréscimo na oferta 

de componentes para a EAD, enquanto ocorreu um pequeno decréscimo de vagas na 

modalidade presencial. 

 

Gráfico 4 - Oferta de vagas em turmas de graduação do DFPE 

 

 Fonte: DFPE 

 

Vale salientar, nesse contexto, o expressivo número de duzentas e trinta e sete 

(237) turmas oferecidas pelo DFPE em 2018 aos cursos de graduação (licenciaturas), 

com uma capacidade anual de treze mil quinhentos e quarenta e duas (13.542) vagas 

para os alunos. Esses números mostram o importante espaço que o DFPE ocupa no 

desenvolvimento dos cursos de licenciatura da UFRN que atende, bem como a extensão 

e complexidade das relações diretas com as Coordenações desses cursos, bem como a 

participação do Departamento, juntamente com o DPEC, na oferta dos componentes 
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pedagógicos das Licenciaturas da Universidade, assim como se associa, com esse 

esforço, às políticas propostas pelo Centro de Educação para a formação de professores 

na UFRN.  

Durante o ano de 2018, todo o departamento, juntamente com outras instâncias 

do Centro de Educação, esteve envolvido com as discussões relativas a implementação 

de um novo Projeto Pedagógico de Curso para Pedagogia. A proposta aprovada teve em 

2018.1, se configurando como uma proposta articulada com as Novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Pedagogia. Com a sua implantação progressiva, para o 

período de 2018.1, a oferta da carga-horária de ensino do currículo novo será 

concomitante com o currículo em extinção. 

Os docentes dos dois Departamentos propuseram e desenvolveram, em 2018, 

vinte e um projetos de monitoria apresentados e aprovados em Editais de Ensino da Pró-

Reitoria de Graduação.  

O DPEC, na perspectiva de fortalecimento e de melhoria dos processos de 

ensino e de aprendizagem dos cursos de graduação em que atua, desenvolveu os 

seguintes projetos de monitoria, como mostra o Quadro nº 21, abaixo: 

 

Quadro 21 - Projetos de Monitoria do DPEC em 2018 

Título do Projeto 
Componentes Curriculares 

do DPEC Envolvidos 

Docentes 

Envolvidos 
Função Bolsas 

Estratégias e recursos 

pedagógicos inclusivos: 

o estudante com 

deficiência em foco 

(linha 4) 

EDU5017 - Educação especial 

em uma perspectiva inclusiva 

Jefferson 

Fernandes Alves 
Orientador(a) 0 

Desenho universal 

pedagógico em recursos 

e metodologias na 

formação de professores 

que ensinarão 

matemática (linha de 

ação 1) 

PEC5029 - Ensino da 

matemática I 

 

PEC5036 - Ensino da 

matemática ii 

Claudia Rosana 

Kranz 
Coordenador 

0 
Mercia de Oliveira 

Pontes 
Orientador(a) 

Produção e adaptação de 

recursos audiovisuais: a 

didática da inclusão 

(linha 1) 

PEC0190 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores para o ensino 

médio (libras) 

 

 PEC0188 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores ii (libras) 

Flavia Roldan 

Viana 
Coordenador 

0 

Azemar dos Santos 

Soares Junior 
Orientador(a) 

Claudia Rosana 

Kranz 
Orientador(a) 

Cibelle Amorim 

Martins 
Orientador(a) 

Raimundo Nonato 

Junior 
Orientador(a) 
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Vania Aparecida 

Costa 
Orientador(a) 

Aline de Moura 

Mattos 
Orientador(a) 

Tecnologias acessíveis 

na formação de 

professores (linha de 

ação 2) 

PEC1027 - Aprendizagem e 

recursos digitais 

Cibelle Amorim 

Martins 

Coordenador 

 
0 

Práticas educativas 

digitais do laboratório de 

tecnologia educacional 

PEC5042 - Tecnologia e 

educação 

Cibelle Amorim 

Martins 

Coordenador 

 
2 

Sentir, tocar, imaginar: a 

produção de material 

didático e o fazer 

sentido nas aulas de 

história 

PEC1016 - Ensino de história 

I 

 

PEC2000 – Didática 

 

PEC1021 - Ensino de história 

II 

Azemar dos Santos 

Soares Junior 

Coordenador 

 
1 

Grupo de leitura 

colaborativa do curso de 

pedagogia da ufrn - 

gleico 

 PEC5042 - Tecnologia e 

educação 

 

EDU5035 - Ensino da língua 

portuguesa II 

 

PEC5015 – Didática 

 

PEC5028 - Ensino da língua 

portuguesa I 

Vania Aparecida 

Costa 
Coordenador 

0 

Ana Santana 

Souza 
Orientador(a) 

Cibelle Amorim 

Martins 
Orientador(a) 

Marisa Narcizo 

Sampaio 
Orientador(a) 

LEALI: Laboratório de 

ensino e aprendizagem 

de linguagens 

PEC0683 – Didática 

 

PEC0140 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores ii (português) 

 

PEC0187 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores i (libras) 

Flavia Roldan 

Viana 

Coordenador(a

) 

2 

Ana Santana 

Souza 
Orientador(a) 

Tatyana Mabel 

Nobre Barbosa 
Orientador(a) 

Diego Jose Alves 

Alexandre 
Orientador(a) 

Jean Francois 

Mathieu 

Bruneliere 

Orientador(a) 

O parque das ciências 

como espaço de 

educação não formal 

num contexto de 

inclusão 

EDU0160 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores II (fisica) 

Rute Alves de 

Sousa 

Coordenador(a

) 

2 

EDU0180 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores ii (ciências 

biológicas) 

Aline de Moura 

Mattos 
Orientador(a) 

PEC8005 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores i 

Thiago Emmanuel 

Araujo Severo 
Orientador(a) 
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EDU0156 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores II  (quimica) 

Josivania Marisa 

Dantas 
Orientador(a) 

PEC0187 - Estágio 

supervisionado de formação 

de professores i (libras) 

Midori Hijioka 

Camelo 
Orientador(a) 

Formando professores 

para ensinar matemática 

na educação infantil e 

nos anos iniciais do 

ensino fundamental II 

PEC5036 - Ensino da 

matemática II 

Claudia Rosana 

Kranz 

Coordenador(a

) 

1 
PEC5029 - Ensino da 

matemática i 

Claudianny 

Amorim Noronha 
Orientador(a) 

Mercia de Oliveira 

Pontes 
Orientador(a) 

Fonte: SIGAA 

 

 O DFPE, também desenvolveu projetos de monitoria, conforme indica o Quadro 

nº 22, abaixo: 

 

Quadro 22 - Projetos de Monitoria do DFPE em 2018 

Título Início Fim 
Docentes 

envolvidos 
Função Bolsas 

Aprendendo e ensinando 

Psicologia da Educação em 

EaD 

01/03/2018 31/12/2018 

Júlio Ribeiro 

Soares 
Orientador (a) 

0 Rossana Kess 

Brito de Souza 

Pinheiro 

Coordenador (a) 

A Formação do Pedagogo 

em contextos escolares e 

não escolares: iniciação à 

docência em Linguagem, 

Alfabetização, Educação 

Infantil e Educação em 

Contexto Hospitalar 

01/03/2018 31/12/2018 

Giane Bezerra 

Vieira 
Orientador (a) 

1 

Maria Estela 

Costa Holanda 

Campelo 

Orientador (a) 

Jacyene Melo de 

Oliveira 
Coordenador (a) 

Libras: qualidade de ensino 

e incentivo a docência 
01/03/2018 31/12/2018 

Heloísa Lima 

Perales 
Coordenador (a) 1 

A monitoria na articulação 

dos saberes/fazeres: as 

TDIC e a alfabetização na 

formação docente 

01/03/2018 31/12/2018 

Denise Maria de 

Carvalho Lopes 
Orientador (a) 

1 Maria Cristina 

Leandro de 

Paiva 

Coordenador (a) 

A inserção da Língua 

Brasileira de Sinais 

despertando vocações no 

corpo discente 

01/03/2018 31/12/2018 

José Edmilson 

Felipe da Silva 
Orientador (a) 

0 
Pedro Luiz dos 

Santos Filho 
Coordenador (a) 

Monitoria de Fundamentos 

da Educação 
01/03/2018 31/12/2018 

Flávio Boleiz 

Júnior 
Coordenador (a) 0 

Tecnologias Acessíveis na 

Formação de Professores 

(Linha de ação 2) 

01/03/2018 31/12/2018 

Adriane Cenci Orientador (a) 

- Debora Regina 

de Paula Nunes 
Coordenador (a) 
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Fonte: SIGAA 

 

 Além da experiência em projetos de monitoria, os alunos dos cursos de 

Pedagogia participam ativamente do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID), com projetos cadastrados tanto no curso presencial quanto a 

distância. Esses projetos são essenciais para a efetivação da “Linha de Ação 1.7 - Apoio 

às políticas de inclusão dos discentes, contribuindo para a continuidade de seus estudos 

e maior envolvimento nas atividades acadêmicas, tendo como referência a formação 

cidadã e a melhoria da qualidade da educação”. 

 Há dois núcleos de ações do PIBID desenvolvidas com a participação dos alunos 

dos cursos de Pedagogia presencial e à distância. O Curso de Pedagogia presencial 

participa de um núcleo que envolveu, em 2018, 24 alunos bolsistas, coordenados pelos 

docentes Denise Maria de Carvalho Lopes e Vândiner Ribeiro. Em outro núcleo, 

coordenado pelos docentes Gilberto Ferreira Costa e Marisa Narcizo Sampaio, existem 

24 alunos do Curso de Pedagogia à distância como bolsistas nos polos de Currais Novos 

e Santa Cruz. Para o desenvolvimento das atividades, cada núcleo conta com a parceria 

de 3 escolas e 3 supervisores. 

Ainda na dimensão da formação inicial, registramos a participação da UFRN no 

Programa Residência Pedagógica (Edital 06/2018-CAPES), cuja coordenação 

institucional ficou a cargo do Centro de Educação, por meio do Prof. Pablo Sebastian 

Produção e adaptação de 

recursos audiovisuais: a 

didática da inclusão (linha 

1) 

01/03/2018 31/12/2018 
Renata Nogueira 

Machado 
Orientador (a) - 

Estratégias e recursos 

pedagógicos inclusivos: o 

estudante com deficiência 

em foco (Linha 4) 

01/03/2018 31/12/2018 

Debora Regina 

de Paula Nunes 
Orientador (a) 

- 
Pedro Luiz dos 

Santos Filho 
Orientador (a) 

Luzia Guacira 

dos Santos Silva 
Coordenador (a) 

Formação de monitores, 

metodologias e práticas 

inclusivas: uma articulação 

com os Laboratórios do 

Centro de Educação (Linha 

de Ação 3) 

01/03/2018 31/12/2018 

Rita de Cássia 

Barbosa Paiva 

Magalhães 

Orientador (a) 

- 
Adriane Cenci Orientador (a) 

Géssica Fabiely 

Fonseca 
Coordenador (a) 

Programa de Tutoria 

Inclusiva como estratégia 

para inclusão de estudantes 

com deficiência no Ensino 

Superior 

01/03/2018 31/12/2018 

Renata Nogueira 

Machado 
Orientador (a) 

20 Amon 

Evangelista dos 

Anjos Paiva 

Orientador (a) 
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Moreira Fernandez, do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo. A 

constituição do projeto institucional da UFRN decorreu de uma ação colaborativa 

contemplando as coordenações dos cursos de licenciatura, a Pró-reitoria de Graduação 

(PROGRAD), o Grupo de Trabalho de Estágio e a Coordenação das Licenciaturas, 

mobilizando os professores e pesquisadores da área de estágio supervisionado. O 

Programa foi iniciado em Agosto de 2018, com previsão de conclusão em janeiro de 

2020.  

De forma geral, o Residência Pedagógica (RP) é uma atividade de formação 

realizada por um discente regularmente matriculado em curso de licenciatura e 

desenvolvida numa escola pública de educação básica, denominada Escola-campo. A 

Residência Pedagógica se estrutura em um total de 440 horas de atividades distribuídas 

da seguinte forma: 60 horas destinadas à ambientação na escola; 320 horas de imersão, 

sendo 100 de regência, que incluirá o planejamento e execução de pelo menos uma 

intervenção pedagógica; e 60 horas destinadas à elaboração de relatório final, 

avaliação e socialização de atividades. 

Esta estrutura proposta no edital foi adequada às licenciatura da UFRN, onde o 

Estágio Supervisionado segue o que determina a Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 

2008 (Lei de Estágio), totalizando 400 horas indicadas, sendo elas divididas em quatro 

etapas de 100 horas. Ele é realizado sob a tutela de um professor coordenador de 

Estágio e acompanhado pelo supervisor de Estágio na escola campo, caracterizando-se 

como uma prática obrigatória. O Residência se apropria do entendimento de que o 

Estágio é um momento de aprendizagem, no qual o estudante de licenciatura deve 

conectar a teoria à prática, dando consistência aos conceitos, epistemologias, 

metodologias e procedimentos específicos estudados anteriormente. O Estágio é 

considerado uma etapa educativa necessária na formação e prática docente. O Programa 

Residência Pedagógica da UFRN aprovado na CAPES, conta com 08 subprojetos 

(Educação Física, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, 

Pedagogia, e um Multidisciplinar: Filosofia/Sociologia, divididos em 11 núcleos (entre 

o Campus Natal e CERES/Caicó), agregando 18 professores da UFRN (coordenadores), 

33 professores preceptores da escola básica e 330 alunos residentes da UFRN que 

contam com bolsas. 

Ademais, Os docentes do DPEC, do DFPE e do NEI orientaram, em 2017, 171 

(cento e setenta e um) trabalhos de conclusão de curso (TCC) vinculados aos Cursos de 

Pedagogia presencial. Além dos docentes do CE, docentes do Departamento de 
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Nutrição, Departamento de Letras, Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras 

Modernas, Centro de Ciências Exatas e da Terra e Escola de Ciências e Tecnologia  

orientaram TCC de Pedagogia, conforme Quadro nº 23, abaixo: 

 

Quadro 23 - Trabalhos de Conclusão de Curso de Pedagogia presencial, em 2018 

Ano DFPE DPEC NEI/CAp Outros 

2018 74 58 16 8 

Fonte: SIGAA 

 

O Curso de Pedagogia a distância também registrou um número significativo de 

TCC orientados por docentes do DFPE e do DPEC, em 2017. No semestre 2017.1, 

foram orientados e aprovados vinte e quatro (24) trabalhos e, no semestre 2017.2, foram 

orientados e aprovados 136 (cento e trinta e seis) trabalhos, totalizando 160 TCC 

concluídos no Curso, em 2017.  

Os alunos dos cursos de Pedagogia participam ainda de atividades de estágios 

não obrigatórios, em diversas instituições de ensino e de formação profissional no 

estado. O Curso de Pedagogia presencial registra a efetivação de 145 (cento e quarenta e 

cinco) contratos de alunos autorizados pela Coordenação, para desenvolver estágio 

remunerado, e o Curso de Pedagogia a distância registra a participação de alunos em 04 

(quatro) contratos de estágios remunerados, no ano de 2018, tendo em vista muitos 

alunos já serem professores efetivos. 

As ações do PROFOCO, em 2018, 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 2018, o PROFOCO ofertou dois novos cursos de formação 

continuada. Esses Cursos foram planejados em nível de aperfeiçoamento. Abaixo, segue 

o quadro com os dados referentes a cada ação: 

 

Quadro 24 - Cursos ofertados pelo PROFOCO em 2018 

Nome do curso Modalidade Coordenador Período Vagas 
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Escola da Terra (3ª Oferta) 
Aperfeiçoamento/ 

Presencial 

Jacyene Melo de 

Oliveira 

jul/2018 a 

mar/2019 
200 

Curso de Educação 

Pobreza e Desigualdade 

Social  

Aperfeiçoamento/ 

Presencial 

Kilza Fernanda 

Moreira de 

Viveiros 

Nov/2018 a 

out/2019 
300 

Total 500 

 Fonte: PROFOCO 

 

 No que se refere ao Curso de aperfeiçoamento Escola da Terra (3ª Oferta), em 

2018, foram realizados dois módulos temáticos, a saber: "Educação do campo: sujeitos 

e escola", e "Práticas educativas: saberes e fazeres do campo I". O módulo III está 

previsto para ser realizado no período de 12 a 14 de dezembro de 2018 cujo título é 

"Práticas educativas: saberes e fazeres do campo II". Vale lembrar que a Formação 

Escola da terra está organizada em três Módulos/Encontros de 30 horas cada, 

totalizando 90h presenciais e 10h do seminário final. 

 No que tange ao Curso de Aperfeiçoamento em Pobreza e Desigualdade Social, 

as atividades foram iniciadas com a realização do processo seletivo com a finalidade de 

preencher as trezentas vagas ofertadas pela ação, bem como a preparação da aula 

inaugural prevista para ocorrer no dia 14 de dezembro de 2018, na UFRN. 

 Em relação ao alcance dos cursos de formação, no ano de 2018, o Programa de 

Formação Continuada do Centro de Educação ofertou a maioria de seus cursos 

presenciais no polo de Natal, porém, continuou abrangendo cursistas de diversos 

municípios do estado do Rio Grande do Norte. 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. 

O Curso de Aperfeiçoamento em Pobreza e Desigualdade Social, por exemplo, 

pretende atingir nove município do RN conforme descrição contida no quadro abaixo:  

 

Quadro 25 - Municípios atendidos pelo Curso de Aperfeiçoamento em Pobreza e 

Desigualdade Social em 2018 

Polo de apoio 

Presencial 

Distribuição de vagas 

Ampla demanda Demanda UFRN(*) Total 

Caicó 36 4 40 

Currais novos 36 4 40 
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Extremoz 27 3 30 

Guamaré 27 3 30 

Lajes 27 3 30 

Marcelino Vieira 22 3 25 

Natal 36 4 40 

Parnamirim 31 4 35 

São Gonçalo do 

Amarante 
27 3 30 

 

Já o Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra, embora realize seus encontros 

presenciais no município de Natal, atende à demanda de 10 municípios, a saber: João 

Câmara, São Miguel do Gostoso, Poço Branco, Santa Cruz, Taipu, Nova Cruz, Tangará, 

Boa Saúde, Pedro Avelino e Macaíba. 

Entre os cursos ofertados, em 2018 e os acompanhados desde o ano anterior, 

algumas ações tiveram suas atividades encerradas e, com isso, seus alunos certificados. 

Dessa forma, o quadro abaixo informa os cursos concluídos e o número de alunos 

certificados, pelo PROFOCO, no ano de 2018. 

 

Quadro 26 - Cursos Concluídos em 2018 

Nome do curso Modalidade Coord. Período Inscritos Concluintes 

Pacto Nacional 

pela Alfabetização 

na Idade Certa -

PNAIC 

Aperfeiçoament

o/ 

Presencial 

Denise 

Maria de 

Carvalho 

Lopes 

Out/2017 a 

Mar/2018 
9454 * 

Fonte: PROFOCO  

* Dado ainda não disponível. O relatório da ação se encontra em fase de elaboração e o levantamentos de 

informações relativas à frequência e certificação dos participantes ainda está em curso.   

 

Assim como ocorreu no ano de 2017, as interlocuções com outros órgãos, 

externos a UFRN, foram realizadas de forma menos intensa. Isso por que a diminuição 

do recurso para formação continuada, especialmente o recurso liberado através do 

COMFOR, perdurou pelo ano de 2018. Neste sentido foram construídos diálogos entre 

o COMFOR, PROFOCO e gestores para se pensar em modelos de parcerias com 

contrapartida. 

Registra-se ainda a oferta, em 2018, do curso de “Capacitação dos Candidatos a 

Gestores das Escolas do Sistema Municipal de Educação de Natal-RN” (60h), por 

intermédio da parceria entre a UFRN e a Secretaria Municipal de Educação de Natal, 

sob a coordenação do Prof. Walter Barbosa, contemplando 319 professores da rede 
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municipal de ensino e mobilizando 11 professores do Centro de Educação e 06 

professores colaboradores de outras instituições. Tal curso proporcionou um vasto 

material teórico, bem como, planos de trabalho como alguns dos resultados da formação 

em apreço. Foram 479 textos produzidos pelo conjunto de 319 professores efetivos, 

vinculados ao sistema municipal de educação de Natal. São 319 Cartas de Intenção, que 

respondem a pergunta: Por que estou candidatando-me a Diretor? e 160 Planos de 

Trabalho Trienal, em que cada dupla de candidatos escreveu seu programa para os tres 

anos de gestão (2019-2021), os quais podem converter em fontes de estudos e de 

artigos. 

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 alunos de mestrado e doutorado, além de alunos especiais, 

num total de 31 (trinta e um) componentes curriculares, em 2018.1, distribuídos em 67 

(sessenta e sete) turmas e, em 2018.2, 27 (vinte e sete) componentes, com 71 (setenta e 

uma) turmas, conforme se pode observar no Quadro nº 27, abaixo: 

 

Quadro 27 - Componentes curriculares ofertados pela pós-graduação stricto sensu 

Unidade Período 
Nº de Componentes 

Curriculares 

Nº de 

Turmas 

PPGED 
2018.1 31 67 

2018.2 27 71 

TOTAL 138 
  Fonte: SIGAA 

 

 As ações de ensino, desenvolvidas na pós-graduação, em 2018, contribuíram 

para a formação de 90 (noventa) mestrandos, e 108 (cento e oito) doutorandos e de 183 

(cento e oitenta e três) alunos especiais, como mostra o quadro nº 28, a seguir:  

 

Quadro 28 - Alunos Ativos da Pós-Graduação 

Unidade Mestrandos Doutorandos 
Discentes 

especiais 
TOTAL 

PPGEd 90 108 
2018.1 

119  

2018.2 

64 
381 

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 7 
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(sete) receberam bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Quanto aos doutorandos, são 24 (vinte e quatro) bolsistas de 

demanda social da CAPES e 4 (quatro) bolsistas do CNPq. Em 2018, o PPGED registra 

a realização de 7 (sete) estágios de doutorado e um bolsista de pós-doutorado do PNPD. 

O PPGEd está finalizando o convênio com Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB - Campus João Pessoa), para a formação de 10 

(dez) doutores, com entrada no ano de 2013, e mais 10 (dez) docentes com entrada em 

2016, atualmente em desenvolvimento e previsão de término em 2019. Em 2018, o 

PPGEd concorreu e foi contemplado, em coletivo com os programas de pós-graduação 

da UFPA e UFT, ao Edital Procad-Amazônia com ações atividades previstas para se 

iniciar em 2019.  

No Edital para ingresso em 2019, o PPGEd disponibilizou 10% das vagas para a 

UFRN e ingressaram 0 (zero) pós-graduandos de mestrado e 2 (dois) de doutorado, 

servidores da UFRN.  

O PPGEd foi responsável, também, em 2018, pela qualificação de mestrandos e 

doutorandos realizando a defesa pública de 41 (quarenta e uma) dissertações e 23 (vinte 

e três) teses, totalizando 64 (sessenta e quatro) trabalhos, como indica o Quadro nº 29, a 

seguir: 

 

Quadro 29 - Dissertações e teses defendidas em 2018 

 Mestrado Doutorado  

N° de bancas de defesa 41 23 
Fonte: SIGAA 

 

 

4.2. Atividades de Pesquisa 

 

Com o propósito de realizar esse conjunto de atividades, o CE estabeleceu a 

Linha de Ação 1.4 “Proposição de políticas de formação de profissionais do magistério, 

considerando o fortalecimento da pesquisa e da extensão na área de educação, o 

atendimento das metas do PNE e PEE/RN e as articulações com as Pró-Reitorias 

Acadêmicas da UFRN, com três importantes metas a serem alcançadas”. 

 Em 2018, estão ligados ao Centro de Educação, através dos Departamentos, 

vinte e dois Grupos de Pesquisa. Esses Grupos apresentam uma produção diversificada, 

contínua e volumosa, integrando pesquisadores, empenhados no fortalecimento de 
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políticas de formação na graduação e na pós-graduação e na reflexão acerca de 

problemáticas e temáticas relacionadas à área de educação. 

 Os Grupos de Pesquisa, que recebem financiamento da PROPESQ/UFRN, ou do 

CNPQ e ou CAPES, desenvolveram projetos envolvendo docentes dos dois 

Departamentos, alunos da pós-graduação e de graduação, bolsistas de Iniciação 

Científica. A maioria dos Grupos de Pesquisa (18 Grupos) está sob a responsabilidade 

de pesquisadores ligados às sete Linhas de Pesquisa que estruturam a proposta 

curricular do PPGEd, como atesta o Quadro nº 30, abaixo: 

 

Quadro 30 - Grupos de Pesquisas do CE em 2018 

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 Práticas 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 

históricas, educativas e literárias 
1998 

Maria Arisnete Câmara 

de 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 

Marlúcia 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 2015 Naire Jane Capistrano 
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com Crianças de Zero a Três Anos” 

Grupo de Política do Ensino Superior 2015 
Alda Maria Duarte 

Araujo Castro 

CONTAR - Grupo de Pesquisa em Ensino 

de Matemática e Língua Portuguesa 
2016 

Claudianny Amorim 

Noronha 

Crianças, Infâncias, Cultura e Educação  
Denise Maria de 

Carvalho Lopes 

Sertania e Educação  
Walter Pinheiro 

Barbosa Junior 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia 

Educacional 
 Cynara Teixeira Ribeiro 

Fonte: SIGAA 

 

 Os docentes do DPEC, do DFPE e do NEI-CAp 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.  

 Os docentes do DPEC desenvolveram projetos individuais de investigação em 

diferentes temáticas e dialogaram com pesquisadores de outras unidades e/ ou 

instituições, contribuindo, desse modo, para a formação de novos pesquisadores, 

professores e profissionais para a área de Educação. Em 2018, por exemplo, 

coordenaram, pelo menos, 19 (onze) projetos de pesquisa, devidamente cadastrados na 

PROPESQ, conforme relatório extraído do SIGAA, sendo alguns também 

desenvolvidos em programas de pós-graduação, como se pode constatar no Quadro n° 

31, a seguir: 

 

Quadro 31 - Projetos Individuais de Pesquisa do DPEC em 2018 

Título do Projeto Coordenador Tipo 
Grupo de 

Pesquisa 

Linha de 

Pesquisa 

PVN15781-2018 - O professor e 

a literatura infantil negra na sala 

de aula: estratégias 

metodológicas de discussão 

Alessandra 

Cardozo de 

Freitas 

Interno 

Ensino e 

linguagem 

(GCE039-90) 

Educação, 

linguagem e 

formação do 

leitor 

PVN15669-2018- Temas e 

questões de natureza da ciência 

a partir de episódios da história 

da ciência 

Andre Ferrer 

Pinto Martins 
Interno - 

História, 

filosofia e 

sociologia da 

ciência no 

ensino de 

ciências 

O tempo e a escola: iniciando 

uma reflexão 

Andre Ferrer 

Pinto Martins 
Interno - 

História, 

filosofia e 

sociologia da 

ciência no 
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ensino de 

ciências 

PIN15166-2018 - Organização 

docente e profissionalização 

Crislane Barbosa 

de Azevedo 
Interno - 

História da 

educação 

PVN15429-2018 Práticas 

pedagógicas em história e a 

colaboração como princípio 

formativo 

Crislane Barbosa 

de Azevedo 
Interno 

Currículo, 

saberes e 

práticas 

educativas 

(GCE036-98) 

Educação, 

currículo e 

práticas 

pedagógicas 

PVN15776-2018 - Base 

nacional comum curricular: 

sentidos políticos e implicações 

pedagógicas 

Debora Maria do 

Nascimento 
Interno 

Curriculo, 

saberes e 

práticas 

educativas 

(GCE036-98) 

Currículo, 

ensino-

aprendizagem e 

práticas 

educativas 

PIN15372-2018 Ensino de 

matemática no contexto 

educacional bilíngue para 

surdos: investigando conceitos 

estatísticos com base na teoria 

dos campos conceituais 

Flavia Roldan 

Viana 
Interno - 

Educação e 

inclusão em 

contextos 

educacionais 

PVN15983-2018 "Escrevendo 

de si mesmo": estratégia para a 

formação inicial de professores 

de matemática 

Fredy Enrique 

Gonzalez 
Interno 

Grupo de 

estudos da 

complexidade-

GRECOM 

(GCC124-94) 

Educação, 

construção das 

ciências e 

práticas 

educativas 

PVN15757-2018 Poéticas do 

aprender: conexões entre arte, 

filosofia e educação 

Karyne Dias 

Coutinho 
Interno 

Curriculo, 

saberes e 

práticas 

educativas 

(GCE036-98) 

Currículo, 

ensino-

aprendizagem e 

práticas 

educativas 

PVN15488-2018 Geopoética e 

educação 

Pablo Sebastian 

Moreira 

Fernandez 

Interno 

Geografia e 

ensino: 

diálogos 

universidade-

escola 

Metodologias e 

linguagens 

contemporâneas 

no ensino de 

geografia 

PVN15583-2018 Edição 

biográfica: políticas e práticas 

editoriais para publicação de 

textos memorialísticos 

Tatyana Mabel 

Nobre Barbosa 
Interno 

Grupo 

interdisciplinar 

de pesquisa, 

formação, 

autobiografia, 

representações 

sociais 

(GCE047-99) 

Políticas e 

práticas editoriais 

para textos 

memorialísticos 

PVN13730-2016- Faces da 

EJA: sujeitos, saberes e 

experiências na escola “da 

segunda chance” 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

Interno 

Dialogicidade, 

educação de 

jovens e 

adultos e 

práticas 

culturais 

(GCE154-04) 

Educação, 

currículo e 

práticas 

pedagógicas 

PVN12361-2015 - Sociologia 

da ciência no ensino da 

evolução biológica: um olhar a 

Andre Ferrer 

Pinto Martins 
Interno - 

História, 

filosofia e 

sociologia da 
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partir do referencial fleckiano ciência no 

ensino de 

ciências 

PVN13752-2016 - "Marchando 

com muito garbo e correcção": a 

disciplinarização de corpos na 

escola de aprendizes marinheiro 

no Rio Grande do Norte e na 

Paraíba 

Azemar dos 

Santos Soares 

Junior 

Interno 

Fundamentos 

da educação e 

práticas 

culturais 

(GCE049-01) 

Educação, 

estudos 

sociohistóricos e 

filosóficos 

PVN15583-2018 Edição 

biográfica: políticas e práticas 

editoriais para publicação de 

textos memorialísticos 

Claudianny 

Amorim Noronha 
Interno 

Grupo 

interdisciplinar 

de pesquisa, 

formação, 

autobiografia, 

representações 

sociais 

(GCE047-99) 

Políticas e 

práticas 

editoriais para 

textos 

memorialísticos 

PVN14527-2017- 

Acessibilidade, deficiência e 

educação: processos tradutórios 

em contextos artísticos, culturais 

e educacionais 

Jefferson 

Fernandes Alves 
Interno 

Base de 

pesquisa sobre 

educação de 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

(GCE044-00) 

Educação e 

inclusão em 

contextos 

educacionais 

PIN14557-2017 - 

Acessibilidade de produtos 

audiovisuais para ambientes 

virtuais de aprendizagem: 

tradução/interpretação e 

legendagem para surdos e 

ensurdecidos 

Flavia Roldan 

Viana 
Interno - 

Educação 

especial e 

educação 

inclusiva 

PVN15757-2018 - Poéticas do 

aprender: conexões entre arte, 

filosofia e educação 

Karyne Dias 

Coutinho 
Interno 

Curriculo, 

saberes e 

práticas 

educativas 

(GCE036-98) 

Currículo, 

ensino-

aprendizagem e 

práticas 

educativas 

PVN14587-2017 - Currículos de 

língua portuguesa e matemática 

no “programa fórmula da 

vitória”: a relação entre gênero e 

aprendizagem em uma escola do 

município de Natal-RN 

Vandiner Ribeiro Interno 

Curriculo, 

saberes e 

práticas 

educativas 

(GCE036-98) 

Educação, 

currículo e 

práticas 

pedagógicas 

Fonte: SIGAA 

 

 Os docentes do DFPE desenvolveram, em 2018, projetos individuais de 

investigação em diferentes temáticas e dialogaram com pesquisadores de outras 

unidades e/ ou instituições, contribuindo, desse modo, para a formação de novos 

pesquisadores, professores e profissionais para a área de Educação. Em 2018, por 

exemplo, coordenaram ou colaboraram em vinte e um (34) projetos de pesquisa, 
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devidamente cadastrados na PROPESQ, sendo alguns também desenvolvidos em 

programas de pós-graduação, como se pode constatar no Quadro a seguir: 

 

Quadro 32 - Projetos Individuais de Pesquisa do DFPE em 2018 

Título do Projeto 
Coordenado

r 
Tipo 

Grupo de 

Pesquisa 

Linha de 

Pesquisa 

Perspectivas e modos 

de aprendizagem 

acadêmica e 

socialização 

universitária entre os 

estudantes na UFRN 

Adir Luiz 

Ferreira 

Interno (1ª 

Renovação

) 

ECOS - 

Escola 

Contemporâne

a e Olhar 

Sociológico 

(GCE092-00) 

Sociologia da 

Educação;Teoria e 

Metodologia de 

Pesquisa;Etnograf

ia escolar 

Do aprender ao ensinar 

a ler literatura e 

processos mediadores 

de professores no 

ensino fundamental: 

formar leitores, 

formando-se. 

Marly 

Amarilha 

Interno (3ª 

Renovação

) 

Ensino e 

linguagem 

(GCE039-90) 

Educação, 

Linguagem e 

Formação do 

Leitor 

Um estudo do par no 

município de natal: 

contribuições e limites 

Antonio 

Cabral Neto 

Externo 

(3ª 

Renovação

) 

Políticas e 

Gestão da 

Educação 

Educação, política 

e práxis 

educativas 

Ensino, aprendizagem e 

ciclos de vida: 

concepções de 

estudantes dos cursos 

de formação de 

professores da UFRN e 

suas implicações para a 

prática pedagógica 

Cynara 

Teixeira 

Ribeiro 

Interno (2ª 

Renovação

) 

Grupo de 

Estudos e 

Pesquisa em 

Psicologia 

Educacional 

(GEE478-18) 

 Concepções de 

ensino e 

aprendizagem na 

formação de 

professores 

Psicologia educacional 

e as interfaces com 

práticas formativas na 

educação infantil e 

ensino fundamental: 

Uma análise dos 

estágios 

supervisionados da 

UFRN 

Gessica 

Fabiely 

Fonseca 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Grupo de 

Estudos e 

Pesquisa em 

Psicologia 

Educacional 

(GEE478-18) 

 Relações entre 

Psicologia 

Educacional e 

Práticas 

Pedagógicas 

 Leitura Dialógica para 

Educandos com 

Autismo 

Débora 

Regina de 

Paula Nunes  

Externo 

(1ª 

Renovação

)   

Base de 

pesquisa sobre 

educação de 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

(GCE044-00) 

Educação e 

Inclusão social em 

contextos 

escolares e não 

escolares 
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Formação continuada e 

sala de recurso 

multifuncional: 

avaliação de uma 

prática interventiva 

Debora 

Regina De 

Paula Nunes  

 Interno 

(1ª 

Renovação

) 

- 

Educação e 

inclusão em 

contextos 

educacionais 

Avaliação do Plano de 

Ações Articuladas 

(PAR/2007-2011): 

análise de sua 

implementação em 

Municípios do Estado 

do Rio Grande do Norte 

Gilmar 

Barbosa 

Guedes 

 Interno 

(2ª 

Renovação

) 

Políticas e 

gestão da 

educaçao 

(GCE151-04) 

Educação, Política 

e Práxis Educativa 

Narrativas e práticas de 

gestão das escolas 

municipais de Natal 

(2008-2016) 

Walter 

Pinheiro 

Barbosa 

Junior 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Sertania e 

Educação 

(GEN467-18) 

Sertania como 

uma matriz de 

gestão 

O Plano de Ações 

Articuladas do 

Município de Natal 

(2011/2014) : Um 

estudo da dimensão da 

gestão educacional. 

Rute Regis 

de Oliveira 

da Silva 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Políticas e 

gestão da 

educação 

(GCE151-04) 

Educação, Política 

e Práxis 

Educativas - 

PPGED/CE 

Docência na 

Licenciatura: 

Representações Sociais 

em construção 

Erika dos 

Reis Gusmão 

Andrade 

Interno (3ª 

Renovação

) 

Curriculo, 

saberes e 

práticas 

educativas 

(GCE036-98) 

Educação, 

Currículo e 

Práticas 

Pedagógicas 

Formação Docente na 

Pós-Graduação Stricto 

Sensu na Universidade 

Federal do Rio Grande 

do Norte(UFRN) 

Rita de 

Cássia 

Barbosa 

Paiva 

Magalhães 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Base de 

pesquisa sobre 

educação de 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

(GCE044-00) 

Educação e 

Inclusão em 

contextos 

escolares 

A educação na UFRN e 

no RN: história e 

preservação da 

memória 

Maria Inês 

Sucupira 

Stamatto 

Interno (1ª 

Renovação

) 

  

Educação, 

Estudos 

Sóciohistóricos e 

Filosóficos 

A Lei e a Escola: uma 

história da escola no 

Brasil (1808-2008) 

Maria Ines 

Sucupira 

Stamatto 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Gênero e 

práticas 

culturais: 

abordagens 

históricas, 

educativas e 

literárias 

(GCE046-98) 

Educação, Estusos 

Sóciohistóricos e 

Filosóficos 

Crianças constituídas 

por e constituintes da 

cultura da mídia e do 

Mariangela 

Momo 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Crianças, 

Infâncias, 

Cultura e 

Educação, 

Currículo e 

Práticas 
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consumo: implicações 

para a educação 

escolarizada 

Educação 

(GCE101-00) 

Pedagógicas 

Práticas escolares e não 

escolares no Rio 

Grande do Norte (1940 

– 1970) 

Marlucia 

Menezes de 

Paiva 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Fundamentos 

da educação e 

práticas 

culturais 

(GCE049-01) 

Memória e 

práticas 

educativas 

Por uma história dos 

Congressos Brasileiros 

de História da 

Educação (2001-2015) 

Olivia 

Morais de 

Medeiros 

Neta 

Interno (2ª 

Renovação

) 

  

Estudo de Práticas 

Culturais de 

Instituições, 

agentes sociais, 

movimentos 

organizados, 

políticas públicas 

e privadas 

História do ensino 

profissional no Rio 

Grande do Norte (1908-

1957) 

Olivia 

Morais de 

Medeiros 

Neta 

Interno (2ª 

Renovação

) 

Fundamentos 

da educação e 

práticas 

culturais 

(GCE049-01) 

Políticas Públicas 

- 

Educação;práticas 

culturais de 

instituições 

;agentes sociais 

;movimentos 

organizados 

Percursos teórico-

metodológicos na 

pesquisa em educação e 

em ciências sociais: 

construindo 

interlocuções 

Rita de 

Cássia 

Barbosa 

Paiva 

Magalhães 

Interno (3ª 

Renovação

) 

Base de 

pesquisa sobre 

educação de 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

(GCE044-00) 

Pesquisa em 

educação 

Currículo e processos 

de alfabetização na 

perspectiva da educação 

inclusiva: um estudo 

colaborativo com 

professores e familiares 

de crianças com 

Deficiência Intelectual 

Rita de 

Cássia 

Barbosa 

Paiva 

Magalhães 

INTERNO 

(2ª 

Renovação

) 

Base de 

pesquisa sobre 

educação de 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

(GCE044-00) 

currículo e 

inclusão 

Estratégias de 

aprendizagem do jovem 

e adulto universitário 

Rossana 

Kess Brito 

de Souza 

Pinheiro 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Sertania e 

Educação 

(GEN467-18) 

Sertania e 

Educação 

Alfabetizar Letrando: 

investigação-ação das 

dificuldades/necessidad

es de formação de 

professores 

alfabetizadores da 

Giane 

bezerra 

vieira 

Interno (2ª 

Renovação

) 

- 

Prática 

Pedagógica e 

Currículo 
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escola pública em 

Ceará-Mirim/RN. 

Aluno da escola pública 

estadual de natal: 

protagonista estudantil 

coletivo na 

democratização da 

gestão escolar 

Gilmar 

Barbosa 

Guedes 

Interno 

(Projeto 

Novo) 

Políticas e 

gestão da 

educaçao 

(GCE151-04) 

Educação, Política 

e Práxis Educativa 

Índice de 

Desenvolvimento da 

Educação Básica – 

Ideb: um perfil da 

produção acadêmica na 

área de avaliação em 

políticas públicas 

Luciane 

Terra dos 

Santos 

Garcia 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Políticas e 

gestão da 

educaçao 

(GCE151-04) 

Educação, Política 

e Práxis 

Educativas - 

PPGED/CE 

Avaliação e gestão 

educacional em escolas 

potiguares 

Luciane 

Terra dos 

Santos 

Garcia 

Interno (3ª 

Renovação

) 

Políticas e 

Gestão da 

Educação 

Política e práxis 

da educação 

Ações do PAR em 

municípios do Rio 

Grande do Norte 

Luciane 

Terra dos 

Santos 

Garcia 

Interno (3ª 

Renovação

) 

Políticas e 

gestão da 

educaçao 

(GCE151-04) 

Política e Práxis 

da educação - 

PPGEd/CE/UFRN 

Avaliação formativa e 

pesquisa-ação em turma 

de licenciatura da 

UFRN 

Luciane 

Terra dos 

Santos 

Garcia 

Interno (2ª 

Renovação

) 

Políticas e 

gestão da 

educação 

(GCE151-04) 

Política e Praxis 

da Educação - 

PPGEd/CE/UFRN 

Linguagem Oral e 

Escrita na Educação 

Infantil: analisando 

práticas pedagógicas no 

âmbito de uma Classe 

Hospitalar 

Jacyene 

Melo de 

Oliveira 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Base de 

pesquisa sobre 

educação de 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

(GCE044-00) 

Educação e 

inclusão em 

contextos 

educacionais 

A atuação do 

coordenador 

pedagógico na 

educação inclusiva de 

alunos com deficiência. 

Lucia de 

Araujo 

Ramos 

Martins 

Interno (2ª 

Renovação

) 

Base de 

pesquisa sobre 

educação de 

pessoas com 

necessidades 

especiais 

(GCE044-00) 

Educação e 

Inclusão em 

contextos 

escolares 

Brincar, Cantar e 

Contar: por uma escola 

para e com tod@as! 

Luzia 

Guacira dos 

Santos Silva 

Interno (1ª 

Renovação

) 

- 

Educação e 

Inclusão Social 

em Contextos 

Educacionais 
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Planos de Ações 

Articuladas (2007-

2018) e o regime de 

colaboração da União 

aos entes municipais, 

outras fontes de 

recursos/aplicabilidade 

e o controle social dos 

recursos do Fundeb, nos 

municípios de Natal e 

Mossoró/RN. 

Magna 

Franca 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Políticas e 

gestão da 

educaçao 

(GCE151-04) 

Educação, Política 

e Práxis 

Educativas - 

PPGED/CE 

Políticas de educação 

superior no Brasil: um 

estudo das principais 

tendências do período 

2003 a 2016 

Alda Maria 

Duarte 

Araujo 

Castro 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Grupo de 

política do 

ensino 

superior 

(GEN381-15) 

Educação, 

políticas e práxis 

educativa 

Expansão e qualidade 

da educação superior no 

contexto do plano 

nacional de educação 

(2014-2024): Tensões, 

limites e perspectivas 

Antonio 

Cabral Neto 

Interno (1ª 

Renovação

) 

Grupo de 

política do 

ensino 

superior 

(GEN381-15) 

Educação, 

políticas e práxis 

educativa 

 

Fonte: SIGAA 

 

 O NEI-CAp/UFRN, por sua vez, possui uma Coordenação de Pesquisa e 

Extensão, responsável em assessorar os projetos existentes nos dois âmbitos 

mencionados, bem como propor projetos que contemplem o coletivo da escola.  

 As atividades de pesquisam assumem como foco de investigação, cada um em 

seu recorte/objeto de estudo, a elaboração de conhecimentos acerca dos processos de 

aprender e ensinar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, 

privilegiando a construção de uma articulação entre concepções teóricas e práticas 

pedagógicas. 

Quadro 33 - Projetos Individuais de Pesquisa do NEI-CAp em 2018 

 Título do Projeto Coordenador 

Artes Visuais e práticas docentes na Educação Infantil 
Gilvânia Mauricio Dias 

de Pontes 

Ser e estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: 

o que dizem às crianças? 

Profas. Marianne Moura 

Rezende e Bárbara 

Raquel Azevedo 

Toscano 
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Sai do NEI...e agora? Uma reflexão sobre as crianças 

egressas do NEI em outros espaços educativos 

Profs. Sandro da Silva 

Cordeiro, Danielle 

Medeiros de Souza e 

Milene dos Santos 

Figueiredo 

4ª linguagem: por uma alfabetização audiovisual no 

contexto educativo  

Em processo de elaboração 

Profs. Sandro da Silva 

Cordeiro e Milene dos 

santos Figueiredo (e 

mais 12 professores de 

outros departamentos da 

UFRN) 

Linguagem Teatral na Escola da Infância 

Em processo de elaboração 

Profas. Uiliete Márcia 

Silva de Mendonça 

Pereira e Edna Maria da 

Silva 

Fonte: SIGAA 

 

 No entanto, apesar da consolidação dos grupos de pesquisa, da execução de 

projetos individuais nos dois Departamentos e no NEI/CAp, 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. Esses desafios são 

expressos na necessidade de fortalecimento da pesquisa e da formação de 

pesquisadores, a integração entre a graduação e a pós-graduação, além da socialização 

acadêmica dos conhecimentos na área, com o incremento da produção científica. 

 No que se refere à produção acadêmica, o CE 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 2018, foram publicadas quatro edições on-line da referida Revista, 

nos números 47, 48, 49 e 50 disponíveis no endereço 

eletrônicowww.revistaeduquestao.educ.ufrn.br.   

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 

http://www.revistaeduquestao.educ.ufrn.br/
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Informações de Política Editorial das Revistas Científicas Brasileiras; GeoDados -

 geodados.pg.utfpr.edu.br; IRESIE/México D.F - Índice 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 Conselho Editorial da Revista Educação em Questão é coordenado pela 

professora Marta Maria de Araújo, Editora responsável, e constituído pelos professores 

Antônio Cabral Neto, Antônio Alberto Mascarenhas de Andrade, Débora Regina de 

Paula Nunes, Alessandra Cardoso de Freitas e Maria da Conceição Sgadari Passeggi. A 

Revista conta com a colaboração de dois bolsistas de apoio técnico e administrativo 

para preparação de suas publicações. 

Outro desafio para o fortalecimento da pesquisa e a formação de pesquisadores, 

conforme Linha de ação 1.6 -"Proposição de política de internacionalização para o CE, 

incentivando intercâmbios e ações de cooperação com instituições estrangeiras, tendo 

como referência a política de internacionalização e de mobilização estudantil da 

UFRN". 

As restrições orçamentárias e as mudanças na política de 

internacionalização  ampliam os desafios para a consolidação da pesquisa e da inserção 

internacional dos grupos que atuam na área das Humanas. Neste sentido,  reitera-se a 

necessidade de aumentar o quadro de professores titulares, bem como, os intercâmbios 

internacionais, a partir da constituição de parcerias entre pesquisadores e grupos de 

pesquisa. Como estratégia de viabilizar tais proposições,  o CE, em articulação com os 

departamentos e com o PPGEd, desencadeou ações acadêmicas que estimulassem as 

parcerias  internas e internacionais que concorressem com acordos e convênios em favor 

da internacionalização. Neste sentido, destacamos algumas iniciativas de cooperação: 

 

1. Acordo de Cooperação ente a UFRN e a Complutense de Madrid, coordenado 

pela professora Marlúcia Menezes de Paiva. 

2. Acordo de Cooperação Científica entre a UFRN e a universidade de Antióquia, 

em Meddellin/Colômbia, coordenado pela professora Maria da Conceição 

Sgadari Passeggi.  

3. Acordo de Cooperação entre a UFRN e a Universidade Paris 8 – Vicennes Sant-

Dennis/França, Universidade de Lorraine, Nancy/França – incluindo uma 

http://geodados.pg.utfpr.edu.br/
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missão de estudos do professor Antonio Benito Casanova, coordenado pelo 

professor Moisés Domingos Sobrinho;  

4. 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.  

 

4.3. Atividades de Extensão 
 

 As atividades de extensão do CE são propostas tanto pelos Gestores das 

Unidades como por docentes coordenadores de projetos, em grupo ou isolados, sendo 

todos registrados no Departamento de lotação do servidor coordenador, conforme 

quadros específicos abaixo. Tais iniciativas no campo da extensão orientam-se pela 

necessidade de estabelecer articulação entre as formações inicial e continuada, a partir 

da contínua interlocução com os sistemas públicos de ensino. Assim, eventos, cursos e 

projetos de extensão, ao mesmo tempo em que procuram estabelecer interfaces com o 

ensino e a pesquisa, orientam-se pela importância da formação permanente dos 

profissionais da educação básica.  

 Além disso, considerando a necessária interlocução intrainstitucional em favor 

das ações de extensão, o CE apoiou, também, eventos de diversos Centros Acadêmicos 

(CCSA, CCHLA, CT e CCS), Pró-Reitorias (PROGESP, PROGRAD, PROEX e PPG), 

os Sindicatos dos Docentes e Servidores Técnico-Administrativos da UFRN (ADURN e 

SINTEST) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE), que utilizaram amplamente o 

espaço físico dos Auditórios e das salas de multimeios para Seminários, Congressos, 

Reuniões e Cursos, envolvendo um grande público que circulou nas dependências do 

CE durante o ano. Ao mesmo tempo, esses Centros, Pró-Reitorias e Sindicatos têm 

apoiado os eventos do CE, de diversas formas, como parte de uma política de 

solidariedade entre as Unidades da UFRN. 
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O CE apoiou, também, eventos de diversos Centros Acadêmicos (CCSA, 

CCHLA, CT e CCS), Pró-Reitorias (PROGESP, PROGRAD, PROEX e PPG), os 

Sindicatos dos Docentes e Servidores Técnico-Administrativos da UFRN (ADURN e 

SINTEST) e o Diretório Central dos Estudantes (DCE), que utilizaram amplamente o 

espaço físico dos Auditórios e das salas de multimeios para Seminários, Congressos, 

Reuniões e Cursos, envolvendo um grande público que circulou nas dependências do 

CE durante o ano. Ao mesmo tempo, esses Centros, Pró-Reitorias e Sindicatos têm 

apoiado os eventos do CE, de diversas formas, como parte de uma política de 

solidariedade entre as Unidades da UFRN. 

Como incentivo à participação dos discentes em eventos da área de educação, o 

Centro proporcionou, em 2018, auxílio financeiro a seis estudantes que apresentaram 

trabalhos em diferentes eventos, regionais e nacionais, conforme o Quadro nº 34, 

abaixo: 

 

Quadro 34 - Alunos beneficiados para participar de eventos em 2018 

Nº da 

Req. 
Beneficiário Descrição da Atividade 

325/2018 
Ana Claudia Nunes 

Silva 

Participação, com apresentação de trabalho, no III 

Congresso sobre Tecnologias Educacionais 

(Ctrl+E), a ser promovido no período de 05 a 08 

de junho de 2018, em Fortaleza/CE. 

332/2018 
Tullyo Gustavo dos 

Santos Silva 

Participação, com apresentação de trabalho, no III 

Congresso sobre Tecnologias Educacionais 

(Ctrl+E), a ser promovido no período de 05 a 08 

de junho de 2018, em Fortaleza/CE. 

373/2018 
Rayanne Karolayne 

Silvestre da Rocha 

Auxílio à estudante para participação no XXVI 

Seminário da Rede Universitas, que será 

realizado na cidade de Belo Horizonte entre 06 e 

08 de junho de 2018. 

1180/2018 Jefferson Melo da Silva 

Participação e apresentação do trabalho 

intitulado: “A IMPLANTAÇÃO DAS ESCOLAS 

PRIMÁRIAS NOTURNAS NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO NORTE”, no âmbito do V 

Congresso Nacional de Educação (CONEDU), a 

ser realizado no período de 17 a 20 de outubro de 

2018, em Recife/PE. 

1181/2018 
Alice Cristina Carvalho 

Trindade 

Participação e apresentação do trabalho 

intitulado: “BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS 

NA EDUCAÇÃO INFANTIL”, no âmbito do V 

Congresso Nacional de Educação (CONEDU), a 

ser realizado no período de 17 a 20 de outubro de 

2018, em Recife/PE. 
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1187/2018 
Gabriely Nascimento 

Varela 

Participação e apresentação do trabalho 

intitulado: “ESTUDANTES DE ORIGEM 

AFRICANA E SUAS CONDIÇÕES SOCIAIS E 

CULTURAIS NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE”, no âmbito do 

X Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, 

a ser realizado no período de 12 a 17 de outubro 

de 2018, em Uberlândia/MG. 
Fonte: SIPAC 

 

O Centro contribuiu ainda, no deslocamento de 06 (três) estudantes para 

participar de vários eventos acadêmicos no Brasil (X Congresso de Pesquisadores 

Negros, Uberlândia/MG, de 12 a 17/10/2018, V Congresso Nacional de Educação, 

Recife/Pe, de 17 a 20/10/2018, Seminário da Rede Universitas, Belo Horizonte/MG, de 

06 a 08/06/2018, III Congresso sobre Tecnologia Educacional, Fortaleza/MG, 05 a 

08/06/2018).  

Os Departamentos, Programas e Unidades que fazem parte do Centro de 

Educação desenvolveram, em 2018, seus próprios projetos de extensão, destinados à 

comunidade educacional, a fim de socializar os conhecimentos produzidos em seus 

grupos de pesquisas.  

Os professores do DPEC, por exemplo, estiveram envolvidos em 94 (noventa e 

quatro) atividades de extensão, sob a forma de eventos, cursos e projetos. Dessas, foram 

coordenadas 54 ações por docentes do DPEC, como é possível acompanhar no quadro 

abaixo: 

 

Quadro 35 - Ações de Extensão do DPEC em 2018 

Nº TÍTULO DA AÇÃO DOCENTE FUNÇÃO TIPO 
PÚBLICO 

ESTIMADO 

01 

EV1042-2018 - Primeira jornada 

integrada da residência pedagógica 

em geografia da UFRN 

Raimundo 

Nonato Junior 
Coordenador 

Evento 100 Pablo 

Sebastian 

Moreira 

Fernandez 

Colaborador 

02 

EV1028-2018 I Semana integrada 

em letras-libras/língua portuguesa 

como segunda língua 

Flavia Roldan 

Viana 
Orientadora Evento 200 

03 
EV997-2018 - Oficina: fotografia na 

educação da infância 

Jefferson 

Fernandes 

Coordenador 

adjunto 
Evento 30 
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Alves 

04 

PJXXX-2019 Repositório de 

história e memória da educação - 

RHISME: comunidades e coleções 

Joao Maria 

Valenca de 

Andrade 

Colaborador Projeto 1300 

05 

CR243-2018 - Teatro e não 

vidência: a cena expandida pela 

audiodescrição. curso introdutório 

de áudio descrição no teatro - 

módulo 1 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador Curso 25 

06 

EV954-2018 

II CINPAC - Colóquio internacional 

de pesquisa (auto) biográfica com 

crianças e jovens “infâncias e 

juventudes em espaços escolares e 

não escolares” 

Tatyana 

Mabel Nobre 

Barbosa 

Coordenadora Evento 200 

07 

EV942-2018 

Oficina: histórias em quadrinhos no 

ensino fundamental 

JEFFERSON 

FERNANDES 

ALVES 

Coordenador 

adjunto 
Evento 30 

08 

EV898-2018 

Diálogos em defesa da democracia: 

o medo que nos une nos separa? 

Andre Ferrer 

Pinto Martins 
Colaborador Evento 350 

09 

EV906-2018 

I Fórum de educação 4.0 - 

princípios e práticas de inovação em 

gestão e docência 

Isauro Beltran 

Nunez 
Ministrante Evento 151 

10 
CR225-2018 - Ficção científica e 

ética nas ciências 

Thiago 

Emmanuel 

Araujo Severo 

Coordenador Curso 30 

11 

PJ901-2018 

Inclusão científica no parque da 

ciência e na Escola Estadual Zila 

Mamede: formação de monitores 

Rute Alves de 

Sousa 
Coordenadora 

Projeto 120 
Flavia Roldan 

Viana 
Colaborador 

12 

PJ900-2018 

SEXTAS CULTURAIS: O 

ENCONTRO COMO 

PROVOCAÇÃO DE DIDÁTICAS 

INVENTIVAS 

Vania 

Aparecida 

Costa 

Colaboradora 

Projeto 200 

Vandiner 

Ribeiro 
Colaboradora 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Colaborador 

Ana Santana 

Souza 
Colaboradora 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

COLABORADOR 

13 
EV802-2018 

Promovendo a educação e a 

Andre Ferrer 

Pinto Martins 
Coordenador Evento 100 
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cidadania a partir dos 

conhecimentos em física e 

matemática 

14 

EV805-2018 - Palestra: 

acessibilidade em museus e espaços 

públicos 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 
Evento 100 

15 
EV806-2018 - Formação inicial do 

programa residencia pedagógica 

Pablo 

Sebastian 

Moreira 

Fernandez 

Ministrante Evento 132 

16 
EVXXX-2018 -  Aprendizagem, 

cinema e e-learning 

Celia Maria 

de Araujo 
Colaboradora 

Evento 

100 
 

17 

CR210-2018 

Questões sociocientíficas no 

contexto da formação continuada de 

professores de ciências 

Josivania 

Marisa Dantas 
Coordenador(a) Curso 12 

18 

CR205-2018 - Ensino de arte: 

práticas inclusivas na educação da 

infância 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Ministrante Curso 40 

19 

CR212-2018 

Oficinas de jornalismo 

investigativo, jornalismo literário, 

checagem de fatos, planejamento 

jornalístico multiplataforma e 

transmídia e ferramentas digitais 

para o jornalismo no âmbito do 

projeto de extensão "lide jornal - 

jornalismo de profundidade 

multimídia e transmídia". 

Joao Tadeu 

Weck 
Ministrante 

Curso 20 Cibelle 

Amorim 

Martins 

Ministrante 

20 
EV791-2018 - Atividade 

pedagógica 2018 – pet geografia 

Raimundo 

Nonato Junior 
Colaborador Evento 40 

21 

CR173-2018 - Audiodescrição no 

cinema - a formação de uma 

memória dos artifícios do cinema 

por meio da linguagem 

cinematográfica na audiodescrição 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador Curso 90 

22 

EV993-2018 - Encontro de tutores 

da educação a distância da ufrn – 

edição 2018 

Celia Maria 

de Araujo 

Coordenadora 

adjunta 
Evento 200 

23 

EV1017-2018 - I Congresso virtual 

ibero-americano sobre a formação 

de professores de matemática, 

ciências e tecnologias 

Gilberto 

Ferreira Costa 
Coordenador 

Evento 200 
Fredy Enrique 

Gonzalez 

Coordenador 

Adjunto 

24 

EV1017-2018 - I Congresso virtual 

ibero-americano sobre a formação 

de professores de matemática, 

ciências e tecnologias 

Gilberto 

Ferreira Costa 
Coordenador 

Evento 200 
Fredy Enrique 

Gonzalez 

Coordenador 

adjunto 

25 
EV664-2018 - II Semana da 

biologia da ufrn: revelando suas 

Thiago 

Emmanuel 
Ministrante Evento 110 
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faces Araujo Severo 

26 
EV622-2018 - Oficina: escultura e 

modelagem na educação da infância 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 
Evento 30 

27 

EV650-2018 - Novo projeto 

pedagógico do curso de letras - 

língua portuguesa e literaturas: 

consolidação de conquistas e 

resposta a novos desafios 

ANA 

SANTANA 

SOUZA 

Ministrante 

Evento 100 
VANIA 

APARECIDA 

COSTA 

Ministrante 

28 

PJ776-2018 - Projeto trilhas 

potiguares em serrinha dos pintos 

vinculado ao programa trilhas 

potiguares 

Leticia dos 

Santos 

Carvalho 

Coordenadora 

adjunta 
Projeto 412 

29 
EV617-2018 -  Encontros com 

Roger Chartier: história e memória 

Joao Maria 

Valenca de 

Andrade 

Colaborador 

Evento 400 
Azemar Dos 

Santos Soares 

Junior 

Colaborador 

30 
PJ798-2018 - Trilhas potiguares nas 

asas de jaçanã 

Cibelle 

Amorim 

Martins 

Coordenadora Projeto 355 

31 

CR142-2018 

Escola da terra - curso de 

aperfeiçoamento (edição 2018) 

Claudia 

Rosana Kranz 
Ministrante 

Curso 200 

Vandiner 

Ribeiro 
Ministrante 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

Ministrante 

Vania 

Aparecida 

Costa 

Ministrante 

32 

EV886-2018 

III Encontro nacional de pesquisas e 

práticas em educação (iii enappe), 

colóquio 40 anos do programa de 

pós-graduação em educação/ufrn e 

viii seminário nacional sobre 

educação e inclusão social de 

pessoas com necessidades 

educacionais especiais 

Marcia Maria 

Gurgel 

Ribeiro 

Coordenadora 

Evento 250 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 

Danielson 

Diogo Farias 

Dantas 

Assessor 

Vandiner 

Ribeiro 
Colaboradora 

Debora Maria 

do 

Nascimento 

Colaboradora 

Marisa 

Narcizo 

Sampaio 

Colaboradora 
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Cibelle 

Amorim 

Martins 

Colaboradora 

Joao Maria 

Valenca de 

Andrade 

Colaborador 

Elda Silva do 

Nascimento 

Melo 

Colaboradora 

Claudia 

Rosana Kranz 
Colaboradora 

Soraneide 

Soares Dantas 
Colaboradora 

Crislane 

Barbosa de 

Azevedo 

Colaboradora 

Vania 

Aparecida 

Costa 

Colaboradora 

Betania Leite 

Ramalho 
Ministrante 

Claudianny 

Amorim 

Noronha 

Colaboradora 

Mercia de 

Oliveira 

Pontes 

Colaboradora 

Alexandre da 

Silva Aguiar 
Colaborador 

Rute Alves de 

Sousa 
Colaboradora 

Ana Santana 

Souza 
Colaboradora 

Gilberto 

Ferreira Costa 
Colaborador 

Flavia Roldan 

Viana 
Colaboradora 

33 

PD019-2018 

HIstória da educação no rio grande 

do norte: instituições escolares, 

infância e modernidade no início do 

século XX 

Crislane 

Barbosa de 

Azevedo 

Coordenadora Produto 1000 

34 
VIII Seminário didática e ensino de 

história 

Robson 

William 

Potier 

Coordenador 

adjunto 

EVENTO  Soraneide 

Soares Dantas 

Coordenadora 

adjunta 

Azemar Dos 

Santos Soares 

Junior 

Colaborador 
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Joao Maria 

Valenca de 

Andrade 

Colaborador 

35 

EV371-2018 - Seminário em ensino 

de ciências: temas abordados no x 

congreso internacional sobre 

investigación en didáctica de las 

ciencias 

Josivania 

Marisa Dantas 

Coordenadora 

adjunta 
Evento 70 

36 
EV336-2018 -  Uma semana no 

museu: escola, ciência e cidadania. 

Aline de 

Moura Mattos 
Coordenador Evento 400 

37 
EV251-2018 - Ciranda de sons e 

tons: arte, cultura e educação. 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 
Evento 300 

38 

EV243-2018 - I Festival de teatro de 

animação do núcleo de educação da 

infância 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 
Evento 210 

39 

EV252-2018 - Educação para a 

sustentabilidade para alcance dos 

objetivos do desenvolvimento 

sustentável: uso de um guia de ação 

Rute Alves de 

Sousa 
Coordenadora  Evento - 

40 

EV485-2018 - X Encontro estadual 

da associação nacional de política e 

administração da educação - 

ANPAE/RN 

Marcia Maria 

Gurgel 

Ribeiro 

Colaboradora Evento 200 

41 

EV241-2018 - I Encontro 

educacional para as ciências, 

educação ambiental e cidadania no 

MCC. 

Rute Alves de 

Sousa 

Coordenadora 

adjunta 
Evento 200 

42 
EV255-2018 - III Encontro norte-

rio-grandense de educação integral 

Rute Alves de 

Sousa 

Coordenadora 

adjunta 
Evento 350 

43 
EVXXX-2018 - SIGAARTE na 

praça - 2ª EDIÇÃO 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Colaborador Evento 60 

44 

EV473-2018 - IV Encontro de 

educação de jovens e adultos eja em 

movimento 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

Coordenador 

Evento 200 
Alexandre da 

Silva Aguiar 

Coordenador 

adjunto 

Marisa 

Narcizo 

Sampaio 

Coordenadora 

adjunta 

45 

EV462-2018 - I Colóquio 

internacional no campo histórico-

cultural: diálogos educacionais e ii 

encontro regional de grupos de 

estudos e pesquisas no campo 

histórico-cultural 

Mercia de 

Oliveira 

Pontes 

Colaboradora 

Evento 200 Isauro Beltran 

Nunez 
Ministrante 

Claudia 

Rosana Kranz 
Ministrante 

46 
EV488-2018 - XVIII Encontro 

nacional de educação infantil 

Marcia Maria 

Gurgel 

Ribeiro 

Colaboradora Evento 500 
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Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Colaborador 

47 
EV509-2018 - III Seminário 

internacional Brasil no século XIX 

Azemar dos 

Santos Soares 

Junior 

Coordenador 

adjunto 
Evento 330 

48 
EV365-2018 - I Encontro de 

práticas educativas digitais (i e-ped) 

Cibelle 

Amorim 

Martins 

Coordenadora 

Evento 300 Joao Tadeu 

Weck 

Coordenador 

adjunto 

Flavia Roldan 

Viana 
Colaboradora 

49 

EV487-2018 - XV Congresso 

brasileiro de ensino superior a 

distância e iv congresso 

internacional de educação superior a 

distância 

Celia Maria 

de Araujo 
Colaboradora Evento 1000 

50 
EV205-2018 - II PALAVRAR - 

Ciclo de leituras dramáticas 

Karyne Dias 

Coutinho 
Colaboradora Evento 400 

51 

EV368-2018 - Livro didático de 

geografia: potencializar uso em sala 

de aula 

Pablo 

Sebastian 

Moreira 

Fernandez 

Coordenador 

Evento 187 

Raimundo 

Nonato Junior 
Colaborador 

52 

EV157-2018 - Diálogos da 

inquietude - política antidrogas e a 

cortina de fumaça 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

Coordenador Evento 100 

53 

EV113-2018 -  Ensino de ciências 

numa abordagem histórico-

filosófica 

Andre Ferrer 

Pinto Martins 
Coordenador Evento 30 

54 

PJ703-2018 - Acessibilidade no 

museu de ciências morfológicas: 

conhecendo a morfologia humana e 

animal 

Flavia Roldan 

Viana 

Coordenador 

adjunto 
Projeto 70 

55 
PJ683-2018 - Museu virtual da 

escola do Rio Grande do Norte 

Azemar dos 

Santos Soares 

Junior 

Coordenador 

Projeto 1000 
Cibelle 

Amorim 

Martins 

Coordenadora 

adjunta 

56 

PJ679-2018 - Acessibilidade 

cultural: formação continuada e 

projeto de acervo inclusivo para a 

exposição “mentes criativas, rochas 

transformadas: dois tempos” do 

MCC/UFRN 

Flavia Roldan 

Viana 

Coordenadora 

adjunta 

Projeto 30 Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 

57 
PJ677-2018 - Memória e 

museologia: dialogando com a 

Flavia Roldan 

Viana 
Coordenadora Projeto 50 



116 

cultura surda Cibelle 

Amorim 

Martins 

Colaboradora 

Rute Alves De 

Sousa 
Colaboradora 

58 
PJ672-2018 - Memória digital do 

Centro de Educação - fase final 

Cibelle 

Amorim 

Martins 

Coordenadora 

Projeto 8200 

Flavia Roldan 

Viana 
Colaboradora 

59 

PJ842-2018 -  Lide jornal – 

jornalismo de profundidade 

multimídia e transmídia. 

Joao Tadeu 

Weck 
Colaborador 

Projeto 60 Cibelle 

Amorim 

Martins 

Colaboradora 

60 

EV090-2018 -  A pratica 

profissional docente e as relações 

interdisciplinares: trocando olhares 

na formação de professores em 

ciências naturais e matemática entre 

o instituto de formação docente 

Bernardo Houssay e a Universidade 

Federal de Rio Grande do Norte 

Claudianny 

Amorim 

Noronha 

Coordenadora 

Evento 120 

Fredy Enrique 

Gonzalez 

Coordenador 

adjunto 

61 EV106-2018 - Calourada tirésias 
Vandiner 

Ribeiro 
Ministrante Evento 150 

62 

PG021-2018 -  Banco 

interdisciplinar de recursos digitais 

(BIRD) 

Cibelle 

Amorim 

Martins 

COORDENADOR 

Programa 60 Flavia Roldan 

Viana 

Coordenadora 

adjunta 

Joao Tadeu 

Weck 
Colaborador 

63 
EV171-2018 - Conversas sobre 

educação e linguagem 

Diego Jose 

Alves 

Alexandre 

Coordenador Evento 50 

64 

PJ604-2018 - Letramento e 

numeramento nos anos iniciais do 

ensino fundamental 

Claudia 

Rosana Kranz 
Coordenadora 

Projeto 310 

Mercia de 

Oliveira 

Pontes 

Coordenadora 

adjunta 

Alexandre da 

Silva Aguiar 
Colaborador 

Vania 

Aparecida 

Costa 

Colaboradora 

Marisa 

Narcizo 

Sampaio 

Colaboradora 

Ana Santana 

Souza 
Colaboradora 
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65 

PG038-2018 -  Marcia Maria 

Gurgel 

Ribeiro 

Colaboradora Programa 2000 
Empoderamento de populações via 

educação 

66 

CR043-2018 - III Formação 

continuada para os professores que 

atuam nas classes hospitalares e 

domiciliares do RN 

Rute Alves de 

Sousa 
Colaboradora Curso 

35 
Claudia 

Rosana Kranz 
Ministrante  

67 

EV078-2018 - Letramento e 

numeramento: formação de 

professores e práticas pedagógicas 

Alexandre da 

Silva Aguiar 
Colaborador 

Evento 200 

Marisa 

Narcizo 

Sampaio 

Colaboradora 

Vania 

Aparecida 

Costa 

Colaboradora 

Mercia de 

Oliveira 

Pontes 

Colaboradora 

Claudia 

Rosana Kranz 
Colaboradora 

68 

PG039-2018 - O parque das 

ciências como programa de 

formação científica 

Rute Alves de 

Sousa 

Coordenadora 

adjunta 

Programa 5000 

Claudianny 

Amorim 

Noronha 

Colaboradora 

Flavia Roldan 

Viana 
Colaboradora 

Thiago 

Emmanuel 

Araujo Severo 

Colaborador 

69 

EV059-2018 - XXI Jornada 

pedagógica de são Miguel do 

Gostoso 

Rute Alves de 

Sousa 
Coordenador 

EVENTO 180 

Mercia de 

Oliveira 

Pontes 

Ministrante 

Thiago 

Emmanuel 

Araujo Severo 

Ministrante 

Midori 

Hijioka 

Camelo 

Ministrante 

70 
EV048-2018 - Oficina: desenho na 

educação da infância 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 
Evento 30 

71 

PG012-2018 - Integrando saberes 

para a promoção de educação em 

saúde e sustentabilidade 

Rute Alves de 

Sousa 
Colaboradora Programa 400 

72 
PJ585-2018 - O instituto ÁGORA e 

a política de internacionalização da 

Jean Francois 

Mathieu 
Orientador Projeto 1300 
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UFRN Bruneliere 

73 
PJ390-2018 - Mídias e educação: a 

escola vem à universidade 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

Ministrante Projeto  

74 PJ556-2018 - Grupo Acorde 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

Colaborador 

Projeto 

2000 
 

75 

PG042-2018 - Engenharia popular e 

solidária: ações de inovação e 

tecnologia sociais para o 

desenvolvimento territorial 

(PEGADAS) 

Alessandro 

Augusto de 

Azevedo 

Colaborador Programa 100 

76 
PJ067-2018 Oficinas pedagógicas 

estaleiro de saberes 7ª edição 

Claudianny 

Amorim 

Noronha 

Coordenadora 

Projeto 100 

Fredy Enrique 

Gonzalez 
Ministrante 

77 
PJ149-2018 - Arte, ética, política - 

ciclo de debates 

Karyne Dias 

Coutinho 
Colaboradora Projeto 1000 

78 

PJ267-2018 - Práticas pedagógicas 

inclusivas em escolas do estado do 

rio grande do norte: experiências 

formativas 

Flavia Roldan 

Viana 

Coordenadora 

adjunta 
Projeto 150 

79 

PJ203-2018 - Atividades formativas 

para professores da área das 

ciências ambientais: água, saúde e 

doença para o conhecimento de 

todos em uma perspectiva de 

sustentabilidade 

Rute Alves de 

Sousa 
Colaborador Projeto 300 

80 
PJ241-2018 - Saúde na praia: onde 

o sus se encontra com o mar 

Alexandre da 

Silva Aguiar 
Colaborador 

Projeto 

 

Vandiner 

Ribeiro 
Colaboradora 250 

81 

PJ185-2018 - Laboratório escolar: 

espaço de ensino e de formação de 

mediadores para o ensino de 

ciências na infância 

Thiago 

Emmanuel 

Araujo Severo 

Colaborador 

Projeto 300 

Andre Ferrer 

Pinto Martins 
Colaborador 

82 

PJ300-2018 - Inclusão escolar: 

ateliês de formação e trocas de 

experiências multidisciplinares 

Claudia 

Rosana Kranz 
Colaboradora Projeto 300 

83 

PJ265-2018 - Educar pelo mar: 

ações e práticas de educação 

ambiental no litoral sul potiguar 

Pablo 

Sebastian 

Moreira 

Fernandez 

Coordenador 

Projeto 100 

Jean Francois 

Mathieu 

Bruneliere 

Orientador 
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Raimundo 

Nonato Junior 
Orientador 

Aline de 

Moura Mattos 
Orientador 

Vania 

Aparecida 

Costa 

Orientador 

84 

PJ052-2018 Formação docente em 

práticas inclusivas digitais: rede de 

saberes 

Flavia Roldan 

Viana 
Coordenadora 

PROJETO 30 Cibelle 

Amorim 

Martins 

Coordenadora 

adjunta 

85 

PJ305-2018 - Planejamento e 

implantação de horta escolar: uma 

ação para melhoria do ensino e da 

saúde. 

Aline de 

Moura Mattos 
Coordenadora 

Projeto 200 

Pablo 

Sebastian 

Moreira 

Fernandez 

Orientador 

Midori 

Hijioka 

Camelo 

Colaboradora 

86 
PJ520-2018 - Laboratório de ensino 

da matemática na escola 

MERCIA DE 

OLIVEIRA 

PONTES 

Colaboradora Projeto 200 

87 

PJ250-2018 
Raimundo 

Nonato Junior 
Coordenador 

Projeto 80 Educação ambiental e cidadania no 

rio Potengi: diálogos e ações junto 

ao Instituto Navegar 

Pablo 

Sebastian 

Moreira 

Fernandez 

Orientador 

88 

PJ566-2018 

LINGUAGEM TEATRAL: 

TEATRO DE ANIMAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO DA INFÂNCIA 

JEFFERSON 

FERNANDES 

ALVES 

Coordenador 

adjunto 
Projeto 250 

89 

PJ143-2018 - Interação entre 

saberes na construção da escola do 

campo no município de lagoa nova 

Vania 

Aparecida 

Costa 

Coordenadora 

Projeto 20 Ana Santana 

Souza 
Colaboradora 

Vandiner 

Ribeiro 
Colaboradora 

90 

PJ151-2018 

Artes visuais na escola da infância: 

processos de formação de 

mediadores para o 

ensino/aprendizagem de artes. 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador 

adjunto 
Projeto 200 

91 
PJ559-2018 O que os olhos não 

veem 

Jefferson 

Fernandes 

Alves 

Coordenador Projeto 150 

92 
PJ438-2018 - Culturas e línguas nas 

escolas (CLE) 

Jean Francois 

Mathieu 
Coordenador Projeto 300 
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Bruneliere  

93 

Educação integral e 

intersetorialidade: construindo ações 

integradas no território do RN. 

Rute Alves de 

Sousa 
Colaboradora Projeto 400 

94 

PJ430-2018 

Práticas cineclubistas na escola da 

infância 

Karyne Dias 

Coutinho 
Ministrante Projeto 200 

Fonte: SIGAA 

 

Em 2018, o Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação esteve 

envolvido em quarenta e seis (46) atividades de extensão, sob a forma de eventos, 

cursos e projetos. Dessas, vinte e duas (22) foram coordenadas por docentes do DFPE, 

como se observa no quadro abaixo: 

 

Quadro 36 - Ações de Extensão do DFPE em 2018 

Título Docente Função Categoria 
Público 

Estimado 

Laboratório de 

Mudança, 

protagonismos dos 

sujeitos e 

Aprendizagem 

Expansiva. 

Adriane Cenci Coordenador (a) Evento 25 

Momentos 

dialógicos e 

reflexivos entre 

professores da sala 

de aula e do 

Atendimento 

Educacional 

Especializado 

Gessica Fabiely 

Fonseca 
Ministrante 

Curso 35 Rita de Cássia 

Barbosa Paiva 

Magalhães 

Ministrante 

Encontro de 

Apoiadores e 

Supervisores do 

Projeto de Resposta 

à Sífilis nas Redes 

de Atenção 

Aline de Pinho 

Dias 
Colaborador (a) Evento 75 

II Encontro de 

Psicologia 

Educacional 

Cynara Teixeira 

Ribeiro 
Colaborador (a) 

Evento 200 
Julio Ribeiro 

Soares 
Colaborador (a) 

Gessica Fabiely 

Fonseca 
Coordenador (a) 

Oficinas: práticas-

reflexões sobre 

docência no ensino 

superior. 

Rita de Cássia 

Barbosa Paiva 

Magalhães 

Colaborador (a) Evento 40 
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Aprendizagem, 

Cinema e E-

learning 

Aline de Pinho 

Dias 
Coordenador (a) Evento 110 

II Seminário de 

comemoração ao 

dia nacional do 

surdo 60 anos da 

UFRN: Educação 

de surdos no IES 

Sedina dos 

Santos Jales 

Ferreira 

Coordenador (a) 

Evento 150 Gilson Ferreira 

da Costa 
Colaborador (a) 

Ana Patrícia 

Marcos Barbosa 
Colaborador (a) 

Estágio Docência 

na Pós-Graduação 

da UFRN 

Rita de Cássia 

Barbosa Paiva 

Magalhães 

Colaborador (a) Evento 410 

Encontros com 

Roger Chartier: 

história e memória 

Kilza Fernanda 

Moreira de 

Vireiros 

Colaborador (a) 

Evento 400 

Marta Maria de 

Araújo 
Colaborador (a) 

Maria Inês 

Sucupira 

Stamatto 

Colaborador (a) 

Marlúcia 

Menezes de 

Paiva 

Coordenador (a) 

Capacitação dos 

candidatos a 

gestores das escolas 

do sistema 

municipal de 

educação de Natal-

RN 

Walter Pinheiro 

Barbosa Júnior 
Coordenador (a) 

Curso 560 

Andreia da Silva 

Quintanilha 

Sousa 

Ministrante 

Rosália de 

Fátima e Silva 
Ministrante 

Gilmar Barbosa 

Guedes 
Ministrante 

Alda Maria 

Duarte Araújo 

Castro 

Ministrante 

Maria Goretti 

Cabral Barbalho 
Ministrante 

Rossana Kess 

Brito de Souza 

Pinheiro 

Colaborador (a) 

Antônio Cabral 

Neto 
Colaborador (a) 

Moisés 

Domingos 

Sobrinho 

Colaborador (a) 

Magna França Colaborador (a) 

Rute Regis de 

Oliveira da Silva 
Coordenador (a) 

Flávio Boleiz 

Júnior 
Colaborador (a) 

ESCOLA DA Jacyene de Melo Coordenador (a) Curso 210 
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TERRA - curso de 

aperfeiçoamento 

(Edição 2018) 

Oliveira 

Giane Bezerra 

Vieira 
Ministrante 

Processos de 

Educação não-

formal: Educação 

Escoteira da UFRN 

Walter Pinheiro 

Barbosa Júnior 
Coordenador (a) 

Projeto 60 Rossana Kess 

Brito de Souza 

Pinheiro 

Coordenador (a) 

II Encontro de 

Língua e Cultura 

Hebraica da UFRN 

José Edmilson 

Felipe da Silva 
Ministrante Evento 100 

III Encontro 

Nacional de 

Pesquisas e Práticas 

em Educação (III 

ENAPPE), 

Colóquio 40 anos 

do Programa de 

Pós-Graduação em 

Educação/UFRN e 

VIII Seminário 

Nacional sobre 

Educação e 

Inclusão Social de 

Pessoas com 

Necessidades 

Educacionais 

Especiais 

Denise Maria de 

Carvalho Lopes 
Assessor 

Evento 300 

Débora Regina 

de Paula Nunes 
Colaborador(a) 

Alessandra 

Cardozo de 

Freitas 

Colaborador(a) 

Julio Ribeiro 

Soares 
Ministrante 

Rita Diana de 

Freitas Gurgel 
Colaborador(a) 

Olivia Morais de 

Medeiros Neta 
Colaborador(a) 

Maria Inês 

Sucupira 

Stamatto 

Colaborador(a) 

Maria Goretti 

Cabral Barbalho 
Colaborador(a) 

Andreia da Silva 

Quintanilha 

Sousa 

Colaborador(a) 

Erika dos Reis 

Gusmão 

Andrade 

Colaborador(a) 

Cynara Teixeira 

Ribeiro 
Colaborador(a) 

Magna Franca Colaborador(a) 

Luciane Terra 

dos Santos 

Garcia 

Colaborador(a) 

Lucia de Araujo 

Ramos Martins 
Colaborador(a) 

ALINE DE 

PINHO DIAS 
COLABORADOR(A) 

RENATA 

VIANA DE 

BARROS 

THOME 

COLABORADOR(A) 

GILMAR 

BARBOSA 

GUEDES 

COLABORADOR(A) 
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RUTE REGIS 

DE OLIVEIRA 

DA SILVA 

COLABORADOR(A) 

GESSICA 

FABIELY 

FONSECA 

MINISTRANTE 

WALTER 

PINHEIRO 

BARBOSA 

JUNIOR 

MINISTRANTE 

ANTONIO 

CABRAL 

NETO 

MINISTRANTE 

ALDA MARIA 

DUARTE 

ARAUJO 

CASTRO 

MINISTRANTE 

RITA DE 

CASSIA 

BARBOSA 

PAIVA 

MAGALHAES 

COLABORADOR(A) 

LUZIA 

GUACIRA DOS 

SANTOS 

SILVA 

COLABORADOR(A) 

MARIA 

CRISTINA 

LEANDRO DE 

PAIVA 

COLABORADOR(A) 

FLAVIO 

BOLEIZ 

JUNIOR 

COLABORADOR(A) 

ADRIANE 

CENCI 
COLABORADOR(A) 

JACYENE 

MELO DE 

OLIVEIRA 

COLABORADOR(A) 

ADIR LUIZ 

FERREIRA 
COLABORADOR(A) 

ROSALIA DE 

FATIMA E 

SILVA 

COLABORADOR(A) 

VIII Seminário 

Didática e Ensino 

de História 

Heloísa Lima 

Perales 
Ministrante Evento 100 

X Encontro 

Estadual da 

Associação 

Nacional de Política 

e Administração da 

Educação - 

MAGNA 

FRANCA 
COLABORADOR(A) 

Evento 200 
ALDA MARIA 

DUARTE 

ARAUJO 

CASTRO 

COLABORADOR(A) 
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ANPAE/RN WALTER 

PINHEIRO 

BARBOSA 

JUNIOR 

COLABORADOR(A) 

RUTE REGIS 

DE OLIVEIRA 

DA SILVA 

COORDENADOR(A) 

ANTONIO 

CABRAL 

NETO 

COLABORADOR(A) 

LUCIANE 

TERRA DOS 

SANTOS 

GARCIA 

COORDENADOR(A) 

ADJUNTO(A) 

MARIA 

GORETTI 

CABRAL 

BARBALHO 

COLABORADOR(A) 

GILMAR 

BARBOSA 

GUEDES 

COLABORADOR(A) 

I COLÓQUIO DE 

PESQUISA EM 

POLÍTICAS 

EDUCACIONAIS: 

A CONSTRUÇÃO 

DO 

CONHECIMENTO 

EM EDUCAÇÃO 

GILMAR 

BARBOSA 

GUEDES 

ASSESSOR 

Evento 120 

ANTONIO 

CABRAL 

NETO 

MINISTRANTE 

ANDREIA DA 

SILVA 

QUINTANILHA 

SOUSA 

MINISTRANTE 

MAGNA 

FRANCA 
ASSESSOR 

WALTER 

PINHEIRO 

BARBOSA 

JUNIOR 

ASSESSOR 

MARIA 

GORETTI 

CABRAL 

BARBALHO 

ASSESSOR 

ALDA MARIA 

DUARTE 

ARAUJO 

CASTRO 

COORDENADOR(A) 

I Encontro 

Educacional para as 

Ciências, Educação 

Ambiental e 

Cidadania no MCC. 

RENATA 

VIANA DE 

BARROS 

THOME 

CONSULTOR / 

TUTOR 
Evento 380 

XVIII EPOPET - 

ENCONTRO 

POTIGUAR DOS 

ERIKA DOS 

REIS GUSMAO 

ANDRADE 

MINISTRANTE Evento 70 
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GRUPOS PET 

A NATUREZA E 

VOCÊ - REGIÃO 

COSTEIRA: 

DECIFRANDO A 

PAISAGEM. 

RENATA 

VIANA DE 

BARROS 

THOME 

COLABORADOR(A) Evento 1200 

I Colóquio 

Internacional no 

Campo Histórico-

Cultural: diálogos 

educacionais e II 

Encontro Regional 

de Grupos de 

Estudos e Pesquisas 

no Campo 

Histórico-Cultural 

JULIO 

RIBEIRO 

SOARES 

COLABORADOR(A) 

Evento 200 

ADRIANE 

CENCI 

COORDENADOR(A) 

ADJUNTO(A) 

XVIII ENCONTRO 

NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

ALESSANDRA 

CARDOZO DE 

FREITAS 

COLABORADOR(A) 

Evento 500 

MARIA 

CRISTINA 

LEANDRO DE 

PAIVA 

COLABORADOR(A) 

RITA DE 

CASSIA 

BARBOSA 

PAIVA 

MAGALHAES 

COLABORADOR(A) 

DENISE 

MARIA DE 

CARVALHO 

LOPES 

COORDENADOR(A) 

ADJUNTO(A) 

JACYENE 

MELO DE 

OLIVEIRA 

COLABORADOR(A) 

FORMAÇÃO-

SELEÇÃO 

MOTYRUM 2018 

THIAGO 

MATIAS DE 

SOUSA 

ARAUJO 

COLABORADOR(A) Curso 120 

I ENCONTRO 

SURDO EM 

NATAL/RN Em 

comemoração aos 

16 anos da lei de 

libras 

Gilson Ferreira 

da Costa 
COLABORADOR 

Evento 130 

Renata Nogueira 

Machado 
COLABORADOR 

Sedina dos 

Santos Jales 

Ferreira 

COODENADOR(A) 

DIAGNÓSTICO E 

PLANO DE AÇÃO 

DO MUNICÍPIO 

DE MACAU/RN 

Marlúcia 

Menezes de 

Paiva 

COLABORADOR(A) Projeto 32000 
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XV CONGRESSO 

BRASILEIRO DE 

ENSINO 

SUPERIOR A 

DISTÂNCIA e IV 

CONGRESSO 

INTERNACIONAL 

DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR A 

DISTÂNCIA 

ALINE DE 

PINHO DIAS 
COLABORADOR(A) Evento 1050 

NÚCLEO DE 

EDUCAÇÃO DA 

INFÂNCIA: 

HISTÓRIAS, 

MEMÓRIAS E 

AFETOS 

OLIVIA 

MORAIS DE 

MEDEIROS 

NETA 

COLABORADOR(A) Projeto 1600 

Museu Virtual da 

Escola do Rio 

Grande do Norte 

MARTA 

MARIA DE 

ARAÚJO 

COLABORADOR(A) Projeto 1100 

Acessibilidade 

cultural: formação 

continuada e projeto 

de acervo inclusivo 

para a exposição 

“Mentes criativas, 

rochas 

transformadas: dois 

tempos” do 

MCC/UFRN 

RENATA 

VIANA DE 

BARROS 

THOME 

COLABORADOR(A) Projeto 30 

Memória Digital do 

Centro de Educação 

- Fase Final 

OLIVIA 

MORAIS DE 

MEDEIROS 

NETA 

COORDENADOR(A) 

Projeto 

20000 

Marlúcia 

Menezes de 

Paiva 

COLABORADOR(A)  

Coleção 15 anos 

SEDIS/UFRN 

ALINE DE 

PINHO DIAS 
COLABORADOR(A) Projeto 10150 

Tenho alunos com 

deficiência visual. E 

agora, o que fazer?” 

LUZIA 

GUACIRA DOS 

SANTOS 

SILVA 

COORDENADOR(A) CURSO 100 

Banco 

Interdisciplinar de 

Recursos Digitais 

(BIRD) 

   PROGRAMA 60 

III FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

PARA OS 

PROFESSORES 

QUE ATUAM 

NAS CLASSES 

HOSPITALARES 

E DOMICILIARES 

ALESSANDRA 

CARDOZO DE 

FREITAS 

Ministrante 

CURSO 35 
JACYENE 

MELO DE 

OLIVEIRA 

COORDENADOR(A) 
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DO RN 

XXI Jornada 

Pedagógica de São 

Miguel do Gostoso 

ADRIANE 

CENCI 
Ministrante Evento 180 

I Encontro de 

Psicologia 

Educacional 

Rossana Kess 

Brito de Souza 

Pinheiro 

COORDENADOR(A) 

Evento 200 

ERIKA DOS 

REIS GUSMAO 

ANDRADE 

COORDENADOR(A) 

ROBSON 

SAVOLDI 
COORDENADOR(A) 

GESSICA 

FABIELY 

FONSECA 

COORDENADOR(A) 

JULIO 

RIBEIRO 

SOARES 

COORDENADOR(A) 

CYNARA 

TEIXEIRA 

RIBEIRO 

COORDENADOR(A) 

Libras na Web 

José Edmilson 

Felipe da Silva 
COLABORADOR(A) 

PROJETO 2000 

PEDRO LUIZ 

DOS SANTOS 

FILHO 

COLABORADOR(A) 

PAULO 

ROBERTO DE 

ANDRADE 

SANTOS 

COLABORADOR(A) 

ESCOLA NOVA 

DESCOBERTA: 

articulando saberes 

e fazeres na 

construção da 

proposta 

pedagógica 

DENISE 

MARIA DE 

CARVALHO 

LOPES 

COLABORADOR(A) PROJETO 300 

Práticas 

pedagógicas 

inclusivas em 

escolas do estado 

do Rio Grande do 

Norte: experiências 

formativas 

GESSICA 

FABIELY 

FONSECA 

COORDENADOR(A) 

PROJETO 300 
PEDRO LUIZ 

DOS SANTOS 

FILHO 

COLABORADOR 

SAÚDE NA 

PRAIA: onde o 

SUS se encontra 

com o mar 

RITA DE 

CASSIA 

BARBOSA 

PAIVA 

MAGALHAES 

MINISTRANTE PROJETO 300 

Inclusão escolar: 

ateliês de formação 

e trocas de 

ADRIANE 

CENCI 
COLABORADOR(A) PROJETO 180 
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Fonte: SIGAA 

 Por sua vez, o Núcleo de Educação da Infância (NEI) organizou, em 2018, 28 

(vinte e oito) ações de Extensão. Tais atividades são importantes, na medida em que 

favorecem a relação dialógica da Unidade com a comunidade, atendendo, desse modo, a 

um compromisso com a demanda social e política, voltada para as questões da infância. 

Tais ações materializam-se por meio das atividades acadêmicas envolvem o público 

externo, os professores, estudantes e técnicos que se enquadram em uma das 

modalidades definidas na Resolução nº 053/2008 – CONSEPE, a saber: programas; 

projetos; cursos; eventos; produtos ou prestação de serviços. 

experiências 

multidisciplinares 

FORMAÇÃO 

DOCENTE EM 

PRÁTICAS 

INCLUSIVAS 

DIGITAIS: REDE 

DE SABERES 

DEBORA 

REGINA DE 

PAULA NUNES 

COLABORADOR(A) PROJETO 33 

II Colóquio História 

e Memória da 

educação no Rio 

Grande do Norte 

Kilza Fernanda 

Moreira de 

Vireiros 

COLABORADOR(A) 

EVENTO 200 

MARTA 

MARIA DE 

ARAÚJO 

COLABORADOR(A) 

OLIVIA 

MORAIS DE 

MEDEIROS 

NETA 

COLABORADOR(A) 

MARIA INES 

SUCUPIRA 

STAMATTO 

COLABORADOR(A) 

Marlúcia 

Menezes de 

Paiva 

COLABORADOR(A) 

Educação Integral e 

intersetorialidade: 

construindo ações 

integradas no 

território do RN. 

JACYENE 

MELO DE 

OLIVEIRA 

MINISTRANTE PROJETO 500 

Prática do Esporte 

para os Estudantes 

com Necessidades 

Educacionais 

Especiais da 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

LUZIA 

GUACIRA DOS 

SANTOS 

SILVA 

COLABORADOR(A) PROJETO 322 

Práticas 

Cineclubistas na 

Escola da Infância 

MARIANGELA 

MOMO 
MINISTRANTE PROJETO 400 
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  Nesse sentido, o NEI desenvolve ações de assessorias às escolas da rede pública; 

participa e promove Congressos, Seminários e Encontros acerca do trabalho pedagógico 

em instituições de educação com crianças; publica livros da série Caderno Faça e Conte, 

bem como produções feitas com as turmas; participa do Fórum de Educação Infantil do 

Rio Grande do Norte/MIEIB; promove e coordena cursos de formação, sobre aspectos 

relativos à Educação Infantil e aos anos iniciais do Ensino Fundamental, contribuindo 

tanto na formação inicial dos estudantes da UFRN, quanto em cursos de 

aperfeiçoamento na área de Educação Infantil e do Ensino Fundamental para 

professores, sobretudo aos da rede pública de Natal e de outros municípios do Estado. 

 

Quadro 37 - Ações de Extensão do NEI/CAp em 2018 

Título do Projeto Coordenador Alcance 

Artes visuais na Educação da Infância: 

processos de formação de mediadores no 

ensino/aprendizagem de artes 

Gilvânia Mauricio 

Dias de Pontes 
884 pessoas 

Escola Nova Descoberta: articulando 

saberes e fazeres na construção da proposta 

pedagógica. 

Edna Maria da Silva 460 pessoas 

Inclusão escolar: ateliês de formação e 

trocas de experiências multidisciplinares. 

Janaina Speglich de 

Amorim Carrico 
300 pessoas 

Laboratório escolar: espaço de ensino e de 

formação de mediadores para o ensino de 

ciências na infância. 

Gilka Silva Pimentel 

Edna Maria da Silva 
361 pessoas 

Linguagem teatral: teatro de animação na 

educação da infância. 

Profas. Uiliete Márcia 

Silva de Mendonça 

Pereira e Edna Maria 

da Silva 

53 pessoas 

Práticas Cineclubistas na Escola da 

Infância. 

Prof. Milene dos 

Santos Figueiredo 
150 pessoas 

Ensino de programação com o auxílio de 

jogos digitais para alunos do Núcleo de 

Educação da Infância da UFRN 

Prof. Sandro da Silva 

Cordeiro 
216 pessoas 

Ciranda de Sons e Tons: por uma educação 

estética 

Profa. Rutilene Santos 

de Sousa 
400 pessoas 

NEI/CAp/UFRN: uma escola de portas 

abertas 

Profs. Sandro da Silva 

Cordeiro e Cibele 

Lucena de Almeida 

600 pessoas 

Núcleo de Educação da Infância: histórias, 

memórias e afetos. 

Profa. Rebeca Ramos 

Campos 
10 pessoas  

Ensino de Arte: práticas inclusivas na 

educação da infância 

Prof. Rivaldo 

Bevenuto de Oliveira 

Neto 

221 pessoas 
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PROJETOS DE EXTENSÃO EM 

PARCERIA 
COORDENADOR (A) 

Educação Integral e intersetorialidade: 

construindo ações integradas no território 

do RN 

Profa. Nazineide Brito - CERES/Caicó 

Empoderamento de populações via 

educação. 
Profa. Selma Jerônimo – IMT/ UFRN 

Formação continuada de professores no 

âmbito do Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC e do 

Programa Novo Mais Educação 

Profa. Denise Maria de Carvalho Lopes 

Centro de Educação – UFRN 

I Congresso de Iniciação Científica da 

Educação Básica do RN 

Prof. Nednaldo Dantas dos Santos 

Instituto Superior de Educação Presidente 

Kennedy 

 

IV JORDAI - Jornada de Diálogos sobre 

Acessibilidade e Inclusão 

Profs. Gueidson Pessoa de Lima e Anreza 

B. Luma Soares IFRN – Santa Cruz 

VIII Seminário de Educação e Leitura Profa. Marly Amarilha 

III Encontro Norte-Rio-Grandense de 

Educação Integral 
Profa. Nazineide Brito - CERES/Caicó 

II CONANE - Conferência Nacional de 

Alternativas para a Nova Educação 
Profa. Sônia Goulart - UNB 

EVENTOS 
COORDENADOR 

(A) 
ALCANCE 

V Mostra Cultural do NEI/CAp/UFRN 

Profas. Milene dos 

Santos Figueiredo, 

Teresa Régia Araújo 

de Medeiros, Elaine 

Santana de Oliveira e 

Cibele Lucena de 

Almeida 

450 pessoas 

XVIII Encontro Nacional de Educação 

Infantil 
Edna Maria da Silva 650 pessoas 

I Feira Cultural e Gastronômico do NEI 

Juliana Morais de 

Sousa, Edna Maria da 

Silva, Milene dos 

Santos Figueiredo e 

Cibele Lucena de 

Almeida 

600 pessoas 

VIII Seminário de Estágio Supervisionado 

do NEI 

Profa. Teresa Régia 

Araújo de Medeiros 
 

Ciranda de Sons e Tons: arte, cultura e 

educação 

Prof. Rutilene Santos 

de Sousa 
300 pessoas 

I Festival de Teatro de Animação do 

Núcleo de Educação da Infância  

Profs. Uiliete Márcia 

Silva de Mendonça 

Pereira, Rutilene 

Santos de Sousa, 

Edna Maria da Silva, 

400 pessoas 
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a e Jefferson 

Fernandes Alves 

IX Seminário de Estágio Supervisionado 

do NEI 

Profa. Teresa Régia 

Araújo de Medeiros 
 

CONVÊNIOS - PROJETOS  COORDENADOR(A) 

Organização da proposta de educação 

inclusiva do município de Carnaubais/RN  

Profas. Edna Maria da Silva e Gilka Silva 

Pimentel 

Organização da proposta pedagógica de 

Educação Infantil do município de 

Goianinha/RN 

Profas. Edna Maria da Silva e Teresa 

Régia Araújo de Medeiros 

Fonte: SIGAA 

 

Essas foram, portanto, as atividades realizadas por docentes e servidores técnico-

administrativos do CE, distribuídas em diferentes Unidades, demonstrando o esforço 

coletivo empreendido para cumprir o compromisso social assumido pela UFRN, como 

forma de fazer avançar a educação no estado do RN e no país, assegurando a inserção e 

a democratização das oportunidades educacionais para toda a população. Espera-se ter 

deixado clara a importância dessas ações para a formação inicial e continuada de 

profissionais para o sistema público de ensino, embora se entenda que seu impacto 

positivo depende da articulação de uma política mais ampla de valorização desses 

profissionais, assegurando-lhes, também, melhores salários, condições de trabalho, 

plano de carreira, cuidados de saúde e de segurança, e melhoria da estrutura das redes 

públicas de ensino.  

 

5. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PROPOSIÇÕES 

PARA PLANEJAMENTO 2019 

 

Esse Relatório anuncia, na parte introdutória, o objetivo de sistematizar 

informações sobre as ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, 

realizadas no ano de 2018, por docentes, servidores técnico-administrativos e discentes 

do Centro de Educação (CE) e suas Unidades, com base nas atividades planejadas no 

Plano Quadrienal de Gestão do CE - 2015-2019. Espera-se, assim, ter deixado evidentes 

as informações sistematizadas sobre as atividades desenvolvidas, bem como a forma 

como elas podem subsidiar a avaliação das atividades planejadas no Plano Quadrienal 

de Gestão do CE - 2015-2019, com a apresentação das ações previstas.  

As atividades realizadas pelo CE, no ano de 2018, produziram-se em um 

contexto social e político conturbado por mudanças no cenário político e social 
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brasileiro. Somam-se às dificuldades experimentadas no ano de 2017, tendo em vista as 

incertezas das políticas de financiamento das Universidades e das mudanças nas 

políticas educacionais. No entanto, ainda foi possível assegurar diversas ações 

planejadas, embora com restrições e descontinuidades em projetos e programas em 

parceria com o MEC e com os sistemas públicos de ensino no estado.  

Os elementos explícitos na introdução e na terceira parte relativa ao perfil da 

Unidade, sistematizados nesse Relatório, criam a base para analisar os avanços 

realizados, enquanto área. Possibilitam, também, dimensionar as perspectivas de 

consolidação das ações empreendidas pelo coletivo de servidores e de estudantes 

vinculados ao Centro de Educação, com proposições de crescimento, essenciais para o 

cumprimento da missão da UFRN.  

As equipes de docentes e de gestores do CE assumiram, explicitamente, 

compromissos com a consolidação do Projeto do Centro de Educação na UFRN, 

investindo na continuidade de atividades, iniciadas desde 2011, expressas em diretrizes 

e metas dos dois Planos Quadrienais apresentados à Reitoria, bem como na 

consolidação e no fortalecimento das ações de ensino, pesquisa e extensão, em 

desenvolvimento nas Unidades que o compõem.  

Tomando como referências as três grandes diretrizes do Plano Quadrienal de 

Gestão 2015-2019, serão apresentados aspectos que denotam avanços na consecução 

das metas propostas e as necessidades de fortalecimento para a criação de possibilidades 

futuras de crescimento.  

No que diz respeito à Diretriz 1 – Expansão, Qualificação da formação 

profissional e inserção social da área de educação, registra-se que o Centro investiu 

fortemente na construção de políticas de melhoria do ensino e de expansão de cursos de 

formação, tanto inicial quanto continuada. Com a ampliação do espaço físico para o 

funcionamento dos cursos, em 2016, foi possível expandir o atendimento no ensino de 

educação básica para crianças até 10 anos de idade, com a implantação dos 5° anos do 

ensino fundamental no NEI/CAp; instalação definitivamente as ações do LIFE; criação 

e instalação da Biblioteca Setorial do CE; estabelecimento de interfaces com outras 

Unidades da UFRN para o fortalecimento das licenciaturas e da formação continuada de 

profissionais do magistério para a educação básica; instalar o Laboratório de 

Informática no Bloco de Aulas, entre outras ações.  

No entanto, o Centro ainda empreende esforços para expandir a oferta de novos 

cursos, de graduação e de pós-graduação, essenciais para o atendimento das Metas de 
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expansão da educação superior, previstas no PNE 2014-2024. Em relação às  

discussões, iniciadas pelo Fórum das Licenciaturas, sobre a reformulação dos Cursos de 

Licenciatura na UFRN, constata-se a efetivação de aproximadamente 80% de aprovação 

dos processos de reformulação junto ao CONSEPE. Registra-se, nessas discussões, a 

participação das áreas os Departamentos do CE, com a presença dos representantes 

docentes nos Colegiados de Cursos de Licenciaturas, fundamentais na preparação 

desses projetos pedagógicos. Essa mudança repercutiu na contratação de novos docentes 

no DPEC e no DFPE, no período de 2016 a 2018.  

Outra preocupação evidenciada em 2017 e verificada em 2018 é a 

descontinuidade de Programas institucionais como o PIBID, PRODOCENCIA, 

PARFOR, COMFOR e as ações com a SEDIS, essenciais para a qualificação da 

formação profissional e a inserção social da área na UFRN e no estado. O MEC reduziu 

as bolsas do programa PIBID, em 2018, criando o Programa Residência Pedagógica, 

que assume uma atuação paralela aos Estágios obrigatórios. Essas ações asseguram uma 

interlocução permanente com as escolas, campo de trabalho privilegiado para os 

professores, firmando o princípio da relação entre a teoria e a prática que dá sustentação 

a formação profissional. Avalia-se, como primordial, dar continuidade e intensificar o 

debate com as redes de ensino de Educação Básica, especialmente na rede pública de 

ensino, por meio dos Estágios Supervisionados de Formação de Professores, do Fórum 

das Licenciaturas e de Programas estruturantes como o PIBID, entre outros. 

Anualmente, os estudantes das Licenciaturas são encaminhados às escolas, com o 

objetivo de não apenas desenvolver estágios e projetos de iniciação à docência, como 

componente obrigatório para conclusão do curso e para a permanência no Programa, 

mas, especialmente, para contribuir, por meio de uma ação contextualizada e planejada 

para a melhoria da qualidade da educação pública.  

As relações com a SEDIS são também fundamentais para assegurar a melhoria 

do atendimento e da qualidade da Educação a Distância. A política dos Departamentos 

tem sido a de atender a atual demanda na oferta de Componentes Curriculares, mas, 

com a desmobilização dos investimentos que vinham sendo feitos nessa modalidade 

pela UAB, é preciso atentar para o impacto desse atendimento no esforço docente e nas 

formas de sustentação dos cursos. No atual contexto de contenção de receitas para o 

pagamento de bolsas aos docentes e tutores, necessário se faz o planejamento articulado 

entre o DPEC, DFPE e a SEDIS no sentido de continuar atendendo às solicitações dos 

cursos a distância, com a devida uma formação docente de qualidade. Esse cenário de 
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restrição do contexto da UAB atingiu duramente as expectativas de oferta do Curso de 

Pedagogia, uma vez que não participou o edital correspondente à 2018, por ingerência 

direta do MEC, impedindo a oferta de novas vagas para o atendimento das demandas de 

formação profissional, sobretudo, do estado do RN.     

 A pós-graduação em educação da UFRN continua sendo uma referência para a 

formação de quadros de alto nível para a educação, em especial para as Universidades 

Públicas e os Institutos Federais de Educação, que acolhem a maior parte dos egressos 

do PPGEd, em seus concursos públicos. A perspectiva é consolidar o conceito 5, 

recuperado em 2017, com investimentos na melhoria da qualidade acadêmica do 

Programa, para fazer frente às exigências da avaliação institucional.  

Os cenários externos apontam para uma diminuição das receitas, essenciais 

para o incremento de ações dessa natureza, contudo é necessário prever alternativas que 

permitam avançar na organicidade das ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão no 

Centro de Educação. Essas atividades são fundamentais para a formação humana, a 

produção de conhecimentos e para o estabelecimento de políticas educacionais na 

Universidade, articuladas às necessidades formativas e de reestruturação pedagógica e 

curricular das escolas públicas. Em se tratando da formação docente, a pesquisa e a 

extensão são vitais, pois contribuem na busca de análises e alternativas que contribuam 

para a compreensão da problematização do conhecimento e dos diferentes contextos 

educativos.    

O Centro aponta, ainda, para a necessidade de avançar na articulação com as 

Pró-Reitorias. A PROGRAD, a PROEX, a PROGESP e a PPg têm sido parceiras no 

desenvolvimento das ações acadêmicas. A PROGRAD tem se constituído num canal 

aberto para nos receber e encontrar alternativas para a solução de problemas 

relacionados, entre eles, ao cadastro de componentes curriculares, discussões 

relacionadas à política de formação, à reformulação dos cursos, aos Componentes 

Curriculares, aos Estágios Supervisionados, entre outras.  

Com a PROGESP tem ocorrido um diálogo constante e bastante produtivo, 

uma vez que tem contribuído fortemente nesse período em que se registra a entrada 

novos docentes e servidores técnico-administrativos. Ao mesmo tempo, a PROGESp 

tem dado apoio, por meio da CPDI e CPPTAE, na reorganização do quadro de docentes 

e servidores técnico-administrativos, especialmente no que diz respeito ao enxugamento 

do quadro de professores substitutos, com a contratação de professores permanentes, e 

na melhoria no atendimento administrativo das secretarias, com novos servidores, a 
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exemplo do DFPE que vem ressentindo-se de necessidade de novos servidores técnico-

administrativos.  

Os Departamentos avaliam sobre a necessidade de continuar avançando na 

participação dos docentes junto aos Colegiados dos Cursos de Licenciaturas, uma vez 

que esses representantes são responsáveis por garantir os espaços de discussão sobre as 

proposições e concepções de uma política de formação de professores pautada no 

compromisso ético e na formação humana defendida pela UFRN. A reorganização 

encaminhada pelas Plenárias Departamentais gerou resultados nas representações, 

ampliando, inclusive, o Conselho das Licenciaturas junto à COORDLICE, mas 

detectam-se ainda vários cursos descobertos com representantes do CE nos Colegiados.  

Outra Unidade estratégica para ampliar a articulação com os sistemas de ensino 

públicos é o PROFOCO, sobretudo no que diz respeito à retomada das articulações com 

os municípios e com o Estado, na perspectiva de desenvolver ações articuladas que 

minoram as restrições orçamentárias, em favor do atendimento às demandas de 

formação continuada de professores da educação básica, em sintonia com os planos 

municipais e estadual de educação.   

No que diz respeito à “Diretriz 2 – Democratização da Gestão de Pessoas” 

foram envidados esforços para a ampla consolidação do Centro de Educação, que tem 

em suas Unidades espaços fundamentais de sua política. Avalia-se que é possível e 

necessário avançar nas discussões entre a Direção, como órgão executivo, e os demais 

gestores, por meio do Fórum de Gestores, com vistas ao fortalecimento do conjunto da 

área. O Fórum é um espaço privilegiado, também, para a busca de resolução para 

problemas de pessoal, de distribuição orçamentária, de aquisição de materiais para 

funcionamento e manutenção das Unidades. Essas alternativas promovem avanços nas 

relações estabelecidas na gestão coletiva e participativa, consolidando uma política 

qualitativamente institucional entre as instâncias do Centro de Educação. 

Os Departamentos, bem como as demais Unidades do CE, continuam se 

ressentindo da necessidade de ampliação do quadro de pessoal técnico administrativo, 

pois muitos setores funcionam ainda com um ou, no máximo, dois servidores, contando 

ainda com um número significativo de bolsistas para atender à dinâmica de trabalho. 

Além da carência de funcionários que persiste, registra-se a necessidade de profissionais 

para atender às funções especializadas, sobretudo em Tecnologia Educacional. Com a 

criação da Biblioteca Setorial do CE, foi encaminhado um bibliotecário, no entanto a 
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recomendação da Biblioteca Central Zila Mamede é que exista mais um servidor 

disponível para a biblioteca funcionar nos três turnos.   

Os Departamentos elaboraram seus novos Planos Trienais (2018 – 2020), os 

quais orientarão as respectivas ações acadêmicas e administrativas, permitindo o  

redirecionamento das ações de formação e de produção de conhecimentos em novas 

perspectivas.  

Assim, os compromissos do Centro na defesa de uma gestão democrática e 

coletiva, da formação cidadã e emancipatória, que visem à qualidade institucional no 

atendimento às demandas educacionais, requerem uma estrutura acadêmica, 

organizacional e financeira articulada com o desenvolvimento institucional da UFRN. 

Isso permitirá que as ações do CE sejam sistemáticas, planejadas, organizadas em 

sintonia com uma formação de profissionais que prime pela qualidade e pelo 

crescimento científico, ético e político dos sujeitos envolvidos em sua própria formação 

pessoal e profissional e das instituições que a promovem. 

 

6. 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 elementos, conforme extrato apresentado em anexo extraído do 

SIPAC/UFRN. 

As despesas do Centro de Educação continuam sendo ordenadas pela Pró-

Reitoria de Administração, em razão da decisão do Centro em não instalar o setor de 

execução orçamentária desde a sua instalação, em 2011. 

O Centro está incluindo, nesse Relatório, os elementos da tomada de contas do 

Almoxarifado do Centro, com o levantamento dos quantitativos de 2018. Essas 

informações não tinham sido incluídas em outros relatórios, em razão da inexistência de 

pessoal responsável pelo Almoxarifado no CE, essencial para sua instalação como 

Unidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O conjunto de atividades sistematizado neste Relatório evidencia o dinâmico 

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, em parceria com várias 

instituições nacionais e internacionais. Esse esforço coletivo, apesar das dificuldades já 

apresentadas ao longo do texto, em especial na avaliação, tem contribuído fortemente 

para consolidar a atuação do CE e construir estratégias que promovam a melhoria da 

educação, na 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 2015-2019, em articulação com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da UFRN e com as deliberações do Plano Nacional de Educação - PNE 

2014-2024.  

Destaca-se, também, a avaliação das ações como possibilidades de construção de 

novas ações, em 2019, visando o crescimento das pessoas envolvidas e para a efetivação 

da missão educativa da UFRN. Nesse momento, novos desafios são colocados para a 

Instituição, tendo em vista o delicado momento econômico e político nacional e a 

diminuição dos investimentos nas Universidades Públicas, como anteriormente 

analisado. 

No entanto, a comunidade universitária do CE acredita na retomada dos avanços 

nas políticas sociais e na educação, na perspectiva de construir propostas mais próximas 

das necessidades das escolas e da formação cidadã e emancipatória dos alunos, 

assegurando-lhes o direito inalienável à educação, contribuindo para a melhoria da 

qualidade social da escola, articulada ao projeto de sociedade inclusiva, democrática e 

justa que orienta nossa prática social.  
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