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Apresentação

Desde sua fundação, o Centro de Educação
assumiu como compromissos a qualificação
do ensino e da formação docente, o fortalecimento dos cursos de licenciatura e a melhoria
da qualidade social da educação, estabelecendo
articulações internas e externas em relação
às políticas de formação de profissionais do
magistério, sobretudo com os sistemas públicos
de ensino. Em seu Plano Quadrienal de Gestão
(2019-2023), tomado como referência para a
elaboração deste Relatório, foram definidos
objetivos, diretrizes, linhas de ação e metas
prioritárias, a serem desenvolvidos de acordo
com cronograma específico, com vistas ao
enfrentamento dos desafios apresentados pelo
contexto atual, com destaque para os impasses
referentes à constituição de uma universidade
pública, gratuita, democrática, participativa,
plural e inclusiva, que assegure o direito à
formação profissional de qualidade na área
da Educação.
Neste sentido, este relatório tem como objetivo
sistematizar informações sobre as ações de
ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, realizadas no decorrer do ano de 2020,
pelo Centro de Educação e suas diferentes
Unidades, contemplando servidores docentes

e técnico-administrativos bem como discentes
de graduação e pós-graduação. A base legal
considerada para elaboração das análises
apresentadas está fundada no Inciso VI do
Art. 45 do Regimento Geral da UFRN e na
Resolução nº 012/2019-CONCURA, de
06 de junho de 2019. Foram consideradas,
também, as recomendações do Regimento
Interno do Centro de Educação, Resolução
no 011/2016-CONSUNI, de 16 de setembro
de 2016.
No ano de 2020, o cenário imposto pela pandemia da COVID-19 exigiu o redimensionamento
de ações de ensino, pesquisa e extensão inicialmente previstas bem como a redefinição de
prioridades da gestão no sentido de adaptação
à nova realidade do ensino e trabalho remotos.
Nesse contexto, cabe destacar o protagonismo
assumido pelo Centro de Educação na discussão
dos estágios obrigatórios de formação docente
em formato remoto no âmbito da UFRN,
instaurando diálogos permanentes com as redes
de Educação Básica, com as coordenações das
licenciaturas e com a Pró Reitoria de Graduação (PROGRAD), bem como a indicação de
representantes para compor o Comitê Interinstitucional para Gestão das Ações de Combate à
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Pandemia da COVID-19 junto ao Sistema
Estadual de Ensino no Rio Grande do Norte
(SEEC/RN), a fim de auxiliar na elaboração de
protocolos e normas para o enfrentamento da
crise sanitária, especificamente no que tange
aos seus desdobramentos para as instituições
educativas. Somadas a essas ações, não previstas no Plano Quadrienal, ressalte-se também
a implantação do Programa de Pós-Graduação
em Educação Especial (PPGEEsp), primeiro na
modalidade de mestrado profissional do Centro
de Educação, que demandou grande esforço
docente e administrativo na medida em que
não veio acompanhado da ampliação do
número de servidores.
Para enfrentar esses e outros desafios,
aprofundados especialmente pela conjuntura
política e econômica do País, marcada por
restrições orçamentárias e de perda de
direitos, o Centro de Educação manteve-se
fiel a sua trajetória, a qual se orienta pela perspectiva de atendimento da missão da UFRN
no que tange ao desenvolvimento social do país
e, em especial, do Rio Grande do Norte, com
ênfase no seu compromisso com a melhoria da
qualidade da Educação Básica. Nessa perspectiva, as estratégias adotadas consistiram em

investir no diálogo e nas decisões colegiadas,
instituindo e fortalecendo comissões e grupos
de trabalho com representações de todos os
segmentos da comunidade acadêmica. Deste
modo, este Relatório expressa o esforço do
Centro de Educação para cumprir seus objetivos
em articulação aos princípios da UFRN, com
destaque para as questões éticas e para o
compromisso com a gestão democrática, em
favor do desenvolvimento educacional do país
e do Rio Grande do Norte, assumindo como
referência a defesa do Ensino Superior e da
Educação Básica em direção à democratização
do processo de produção e divulgação do
conhecimento científico, bem como da
permanência qualificada das/os estudantes
nos diversos espaços acadêmicos.

Jefferson Fernandes Alves
Cynara Teixeira Ribeiro
Direção do Centro de Educação
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Geral Organizacional
1. Visão
e Ambiente Externo

O CE
O Centro de Educação constituiu-se como
centro acadêmico, nos termos do art. 84 do
Regimento Geral da UFRN, a partir da Resolução 009/2008 – CONSUNI, de 01 de dezembro
de 2008. Seu pleno funcionamento, entretanto,
ocorreu somente no ano de 2011, após a inauguração de prédio próprio. Sua fundação é fruto
do desenvolvimento da área da Educação na
UFRN, por meio da consolidação das ações de
ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas por
docentes e servidores técnico-administrativos
do então Departamento de Educação, vinculado
ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA).
Atualmente, o CE congrega os Departamentos
Acadêmicos de Fundamentos e Políticas da
Educação (DFPE) e o de Práticas Educacionais
e Currículo (DPEC); os Programas de Pós-Graduação stricto sensu em Educação (PPGEd) e
em Educação Especial (PPGEEsp); o Núcleo de
Educação da Infância (NEI) como Unidade Suplementar; os cursos de graduação em Pedagogia
Presencial e A Distância; o Programa de Formação Continuada (PROFOCO); a Coordenação
Pedagógica das Licenciaturas (COORDLICE);
o Laboratório Interdisciplinar de Formação
de Educadores (LIFE); e a Biblioteca Setorial
Moacyr de Góes (BS-MG).
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Objetivos do Centro de Educação
O Plano Quadrienal de Gestão do Centro de Educação (2019-2023) estabelece como objetivos do Centro de Educação:

Envidar esforços para a constituição
de uma universidade pública, gratuita,
democrática, participativa, plural
e inclusiva, que assegure o direito à
educação e à formação profissional
de qualidade na área da Educação.

Avançar em direção à democratização
do processo de produção e divulgação
do conhecimento científico, bem
como da permanência qualificada das/
os estudantes nos diversos espaços
acadêmicos.

Oferecer educação superior e educação
básica, concentrando esforços na formação
inicial e continuada de professoras/es,
articulando os processos de ensino, pesquisa
e extensão em Educação, orientados pelos
valores da ética, do respeito à diferença, da
democracia e da liberdade de expressão.

1

Fortalecer a gestão democrática,
participativa, transparente e inclusiva,
assegurando a participação colegiada
de todos os segmentos da comunidade
acadêmica nas instâncias deliberativas
do Centro de Educação bem como
fomentando espaços de diálogo com
demais instâncias representativas de
servidores docentes, técnico-administrativos e discentes.

3

2

4

5

Desenvolver boas práticas de
gestão estratégica no tocante
às questões de governança,
financiamento, infraestrutura,
segurança patrimonial e da
informação, gestão de pessoas
e gerenciamento de processos e riscos.

7
6

Consolidar as políticas de formação
de pessoal e de qualificação da gestão de pessoas, através do incentivo
à participação em cursos, eventos e
projetos, em conformidade com as
necessidades de capacitação e com
o planejamento das unidades.

Ampliar e aperfeiçoar a
comunicação e o diálogo
com a sociedade, socializando
o trabalho realizado e aprendendo com a comunidade,
estimulando o intercâmbio de
práticas e saberes e o trabalho
colaborativo com instituições,
grupos e movimentos da
sociedade civil.

8

Desenvolver ações acadêmico
-administrativas orientadas pelo
direito ao acesso e à inclusão
social, pedagógica e laboral, bem
como pela promoção da saúde,
bem-estar e qualidade de vida
de toda a comunidade do Centro
de Educação.

9

Fomentar ações de ensino,
pesquisa e extensão no campo
da formação política, estética,
artística e cultural de servidoras/
es e de estudantes de graduação
e pós-graduação do Centro de
Educação.
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Organograma do Centro de Educação
Conselho
do Centro

CONSEC
NEI/Cap

Secretaria Geral

Assessorias

Setor de Protocolo e Atendimento

DIREÇÃO
DO CENTRO

Coordenadoria Administrativa

Assessoria Acadêmica
Assessoria de Planejamento e Orçamento

Setor de Informática

Assessoria Técnico Científica

Setor de Patrimônio, Material e Almoxarifado

Biblioteca Setorial Moacyr de Góes

DPEC
DFPE

LIFE
Coordenação do Curso de Pedagogia Presencial
LEA

Coordenação do Curso de Pedagogia a Distância

PPGEd
PPGEEsp

LAPE

LTE

LATECE

LAHMED

LAPPEI

COORDLICE
PROFOCO
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Sobre o CE
A área física do CE perfaz o total de 8.483 m²,
construídos entre 2011 e 2016, para as atividades da área de Educação na UFRN, compreendendo: 1) um prédio administrativo com,
atualmente, 2.877,52 m², 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, além de uma copa, banheiros
e saguão de acesso; 2) um Bloco de Aulas, com
2.880,66 m² de área construída, que comporta
doze salas de aula para os cursos de graduação
e 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 com 30
computadores, sala dos professores e supervisão, além de espaço para o Centro Acadêmico
de Pedagogia (CAPED/Paulo Freire); 3) o 4º
pavimento do NEPSA II, com 660,04 m² de área
construída, abriga as atividades dos Programas
de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e em
Educação Especial (PPGEEsp). Esse espaço comporta duas salas para o Laboratório de Políticas
Educacionais (LAPE), duas salas para o Programa
de Pós-Graduação em Educação Especial, duas
salas para a Revista Educação em Questão, duas
salas de estudos para pós-graduandos, uma sala

de reuniões, dois auditórios com capacidade
para 50 pessoas, além de copa e banheiros.
Somam-se, ainda, 2.064,69 m² 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° ano,
com funcionamento de seis salas de aula, laboratórios de música, de ciências e de informática,
salas administrativas e de reuniões, cantina,
almoxarifados e pátio de recreação.
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,
força e 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).

Ambiente Externo
No ano de 2020, o cenário imposto pela pandemia da COVID-19 gerou impactos em todas as
esferas da vida individual e coletiva, em âmbito
nacional e internacional. Em todo o mundo,
além das milhões de mortes, a necessidade de
distanciamento social como requisito fundamental para combate e enfrentamento da doença

provocou o afastamento de crianças, jovens,
adultos e principalmente idosos de suas atividades sociais, laborais, educativas e de lazer. No
que diz respeito à Educação, conforme a Organização das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco), a suspensão das
aulas em escolas e universidades afetou mais
de 90% dos estudantes do mundo.
No Brasil, um país de dimensões continentais,
com severas assimetrias regionais e alarmante
injustiça social, causa preocupação o risco de
agravamento das desigualdades educacionais,
com iminência de aumento nas taxas de evasão
e insucesso, especialmente de estudantes das
classes menos favorecidas. Em que pese algumas instituições educativas terem retomado
as aulas em formato remoto, são muitas as
dificuldades de acesso e acompanhamento das
atividades, em função de inúmeros fatores que
envolvem desde questões econômicas e tecnológicas, até aspectos socioemocionais e relativos
à simultaneidade de atividades de trabalho e
estudo no ambiente no doméstico.
Somado à situação de emergência sanitária,
o contexto político, marcado por indefinições
e grande volatilidade de informações, além
de muitas polarizações, produziu uma aura
de incertezas. Adicionalmente, a realidade de
restrições orçamentárias continuou a produzir impactos restritivos consideráveis para a
Educação Básica e o Ensino Superior do Brasil,
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conjuntura que vem afetando diversas metas
educacionais previstas no PNE 2014-2024, com
destaque para aquelas comprometidas com a
universalização da educação e a superação das
desigualdades educacionais. No tocante especificamente ao Ensino Superior, a Meta 12, a qual
diz respeito à elevação da taxa bruta para 50%
e da taxa líquida para 33% da população de 18
a 24 anos, considerando a qualidade da oferta
e da expansão, tendo como referência 40%
das novas matrículas no segmento público, já
duramente atingida pelo contexto de cortes
orçamentários e dificuldades na contratação
de servidores, deverá ser ainda mais impactada
pelo cenário de crise econômica agravado pela
pandemia, devido a demandas de trabalho por
vezes incompatíveis com a continuidade da
trajetória acadêmica.

estudantes, servidores docentes e técnicoadministrativos – nos processos de gestão do
Centro. Além disso, foram envidados esforços
para solidificar a interlocução sistemática com
os sistemas públicos de ensino e com as escolas
e seus profissionais em favor do delineamento
de ações prioritárias e convergentes nos
campos da formação inicial e continuada,
coadunando com o compromisso assumido em
prol da qualificação dos processos formativos
e do exercício da docência no Ensino Superior
e na Educação Básica.

Em face deste contexto, coube à UFRN e, por
conseguinte, ao Centro de Educação, a realização sistemática de encontros de avaliação e
planejamento, bem como o redimensionamento
significativo de ações de ensino, pesquisa e
extensão inicialmente previstas, requerendo a
tomada de decisões urgentes, muitas vezes em
tempo exíguo. Para enfrentamento das inúmeras dificuldades surgidas, o Centro de Educação
tomou como caminho o fortalecimento dos
espaços coletivos e das instâncias colegiadas,
e o estímulo permanente à participação de
todos os segmentos da comunidade acadêmica –
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Estratégico
2. Planejamento
e Governança

No ano de 2020, o cenário de restrições
orçamentárias vivenciado pelas Instituições
Federais de Ensino Superior nos últimos anos
manteve-se como desafio a ser enfrentado,
exigindo planejamento estratégico das ações
prioritárias e no uso dos recursos, razão pela
qual a UFRN teve a iniciativa de priorizar as
despesas de custeio articuladas às atividades
finalísticas fundamentais. Essa orientação foi
seguida pela gestão do CE, com a aprovação,
pelo CONSEC, da distribuição dos recursos
entre as unidades ordenadoras de despesas.
A pandemia acarretada pela disseminação da
COVID-19 ocasionou a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas da UFRN,
por intermédio da Portaria nº 452/2020-R,
de 17 de março de 2020, a qual vigorou até
publicação da Resolução 023/2020-CONSEPE,
de 01 de junho de 2020, e posteriormente da
Resolução 031/2020-CONSEPE, de 16 de julho
de 2020, que estabeleceram a retomada de
ações de ensino em formato remoto, primeiramente em período suplementar - de junho
a julho - e logo retomando o período regular
interrompido em março - de setembro a dezembro. Esta situação incidiu sobre o planejamento
orçamentário realizado, uma vez que representou uma reorganização das ações da instituição,
demandando novos investimentos, a exemplo
de auxílios para aquisição de instrumentos para
acompanhamento das aulas e de bolsas de tuto-

ria com vistas a auxiliar no processo de adaptação de docentes e discentes. Adicionalmente,
diversos eventos acadêmicos e científicos
previstos para ocorrer de forma presencial
foram adiados ou adaptados ao formato
remoto, de modo a diminuir drasticamente o
recurso comumente direcionado para diárias
e passagens.
Tal conjuntura inédita demandou medidas que
envolveram a articulação entre as diversas
instâncias do CE na perspectiva de ampliar a
participação da comunidade acadêmica nos
processos de tomada de decisão. Nesse sentido,
foram realizados diversos Fóruns de Gestores,
reuniões do Conselho de Centro, Plenárias
Departamentais e reuniões de Colegiado e
Núcleos Docentes Estruturantes dos Cursos,
além de terem sido constituídos grupos de
trabalho e comissões para tratar de temas
mais específicos.
Merece destaque a constituição de Comissão
para discussão de ações durante e pós-pandemia do Centro de Educação, designada pela
Portaria nº 26/2020 - ADMIN CE, com representações discentes e de servidores docentes
e técnico-administrativos das diversas unidades
que compõem o CE, constituindo instância consultiva e propositiva de ações estratégicas para
a qualificação das atividades desenvolvidas no
contexto do ensino e trabalho remotos.

Adicionalmente, foram empreendidos esforços
para fortalecimento das relações e parcerias
com as redes de Educação Básica, em especial da região metropolitana e do estado do
Rio Grande do Norte, mediante realização de
reuniões, eventos e participação no Comitê de
Educação para Gestão das Ações de Combate
à pandemia da COVID-19 junto ao Sistema
Estadual de Ensino. Um dos grandes desafios
enfrentados neste âmbito refere-se à realização
dos estágios de formação docente nas escolas,
devido à suspensão das aulas e das demais
atividades de ensino e formação em modo
presencial e realização de algumas em formato
remoto. Nesse sentido, cabe ressaltar o trabalho realizado pelo GT de Estágio, formado por
docentes que lecionam os componentes de
estágio nos diversos cursos de licenciatura,
contando com representantes do Núcleo de
Educação da Infância (NEI/CAp) e de outras
instâncias da UFRN relacionadas à formação
docente.
Deste modo, o Centro de Educação procura
expressar neste Relatório o esforço de cumprir
seus objetivos por intermédio do fortalecimento do planejamento estratégico e de suas
instâncias coletivas e colegiadas, mantendo o
compromisso com a defesa do Ensino Superior
e da Educação Básica como pública, gratuita,
inclusiva, emancipatória, laica e de qualidade
socialmente referenciada.
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de Riscos
3. Gestão
e Controles Internos

Gestão de Riscos e
Controles Internos
A Universidade Federal do Rio Grande do
Norte instituiu sua política de gestão de riscos
por meio da Resolução 016/2017 – CONSAD,
de 04 de maio de 2017. Esta Resolução estabelece, em seu art. 2º, que “a gestão de riscos é
um processo para identificar, avaliar, administrar,
controlar e monitorar potenciais eventos ou
situações capazes de afetar o desempenho da
instituição, buscando estabelecer uma garantia razoável quanto ao cumprimento de seus
objetivos.”
Nessa direção, também foi aprovada a Resolução 076/2017 – CONSAD, de 21 de dezembro
de 2017, que instituiu o Plano de Gestão de
Riscos – PGR com o objetivo de apresentar uma
metodologia de gerenciamento de riscos da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
No ano de 2020, o Centro de Educação buscou
identificar, avaliar, administrar, controlar e
monitorar a ocorrência de possíveis riscos
que comprometessem o cumprimento de seus
objetivos institucionais, sobretudo os finalísticos.
Para isso, contou com a colaboração de suas
instâncias coletivas e colegiadas, bem como
de suas diversas unidades administrativas.

Destacamos que a pandemia de Covid-19
configurou-se como o principal risco externo
ao cumprimento das atividades do Centro de
Educação. O acontecimento da pandemia comprometeu a rotina administrativa e acadêmica
da unidade, ensejando a adaptação das ações
planejadas ao formato remoto, quando possível.
Para mitigar os efeitos desse risco, o CE instituiu
uma Comissão para discussão das ações durante
e pós-pandemia, a qual foi constituída por representantes docentes, discentes e técnico-administrativos de todas as unidades do Centro. Dentre
as ações levadas a cabo pela Comissão, destacaram-se a sugestão de diretrizes para o trabalho pedagógico remoto no decorrer do ano; a
elaboração e implementação de ações coletivas
e colaborativas em diferentes instâncias do CE;
e a avaliação do trabalho remoto desenvolvido
pela unidade.
Considerando, assim, as atividades acadêmicas
e administrativas desenvolvidas pelo CE em
2020, apresentamos a seguir a identificação
dos eventos de risco, sua probabilidade de ocorrência (alta, média, baixa), o impacto provocado
por uma possível ocorrência (alto, médio, baixo),
as ações mitigadoras desses riscos assumidas
pela unidade e os objetivos estratégicos da
unidade vinculados a esses riscos.
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Interno
Impacto
Probabilidade

Tipo de Risco
Pessoal

Infraestrutura

Conformidade

Precarização das condições físicas
das instalações do Centro de
Educação.

Perdas financeiras e/ou sanções
administrativas decorrentes do
descumprimento de prazos e
normas institucionais.

Eventos de Risco

Redução do quadro de servidores
docentes e técnico-administrativos.

Ações Mitigadoras Identificadas em 2020
Atualização dos
dados institucionais
para apresentação
à CPDI e à CCPTAE
com vistas à reposição do quadro
funcional.

Incentivo à formação
continuada e à
participação de servidores em cursos de
formação ofertados
pela PROGESP.

Replanejamento das
atividades das unidades internas, considerando a convergência
de atribuições dos
servidores técnico
-administrativos.

Realização de reparos e manutenção preventiva nas dependências
físicas do CE, por intermédio das
empresas prestadoras de serviços
e da Superintendência de Infraestrutura.

Observação das normas institucionais, bem
como verificação diária das plataformas Memo
e Mesa virtual, para ciência de novas orientações
administrativas.

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco
5.

6.

Desenvolver boas práticas de gestão estratégica no tocante às questões de governança,
financiamento, infraestrutura, segurança patrimonial e da informação, gestão de pessoas
e gerenciamento de processose riscos.

Consolidar as políticas de formação de pessoal
e de qualificação da gestão de pessoas, através
do incentivo à participação em cursos, eventos
e projetos, em conformidade com as necessidades de capacitação e com o planejamento das
unidades.

Níveis de Risco:

Alto

Médio

Baixo
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Interno
Impacto
Probabilidade

Tipo de Risco
Comunicação

Acadêmico

Eventos de Risco

Baixa participação da comunidade acadêmica
nas atividades do Centro de Educação.

Rebaixamento dos Conceitos dos
Cursos de Graduação e de Pós-Graduação.

Redução da oferta de atividades
de monitoria, pesquisa e extensão.

Reuniões sistemáticas
dos Núcleos Docentes
Estruturantes e dos
Colegiados.

Divulgação e mobilização sistemática dos
professores para responderem aos editais
internos.

Ações Mitigadoras Identificadas em 2020

Intensificação na divulgação das atividades junto
à comunidade acadêmica, bem como atualização
frequente das redes sociais oficiais e site
institucional do Centro de Educação.

Avaliação semestral no
contexto dos Seminários
de Planejamento e
Avaliação do CE.

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco
7.

Ampliar e aperfeiçoar a comunicação e o diálogo
com a sociedade, socializando o trabalho realizado e aprendendo com a comunidade, estimulando
o intercâmbio de práticas e saberes e o trabalho
colaborativo com instituições, grupos
e movimentos da sociedade civil.

1.

9.

Envidar esforços para a constituição de uma
universidade pública, gratuita, democrática,
participativa, plural e inclusiva, que assegure
o direito à educação e à formação profissional
de qualidade na área da Educação.

Níveis de Risco:

Fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão
no campo da formação política, estética, artística
e cultural de servidoras/es e de estudantes de
graduação e pós-graduação do Centro de
Educação.

Alto

Médio

Baixo
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Externo
Impacto
Probabilidade

Tipo de Risco
Político

Social

Orçamentário

Eventos de Risco
Mudanças e indefinições
nas políticas públicas na
área da educação.

Contingenciamentos
orçamentários impostos às Instituições de
Ensino Superior.

Aumento nos indicadores de evasão e
reprovação nos cursos de Pedagogia do CE.

Ações Mitigadoras Identificadas em 2020
Acompanhamento constante
e articulação junto aos órgãos
de representação para assumir
posicionamentos adequados
aos princípios defendidos.

Divulgação das ações
voltadas à permanência dos estudantes,
inclusive através da
oferta de bolsas e
auxílios.

Apoio à implantação
do Programa de
Residência
Pedagógica.

Desenvolvimento
de Projetos para o
acompanhamento
e oferta de suporte
psicoeducacional
a estudantes.

Realização de reuniões
e ações articuladas com
a Secretaria de Inclusão
e Acessibilidade (SIA),
para acompanhamento
das demandas dos
estudantes com necessidades específicas.

Replanejamento e
redimensionamento
dos empenhos e
contratações no CE.

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco
3.

Avançar em direção à democratização do processo de produção
e divulgação do conhecimento
científico, bem como da permanência qualificada dos estudantes nos
diversos espaços acadêmicos.

1.

Envidar esforços para a constituição de uma universidade pública, gratuita, democrática, participativa,
plural e inclusiva, que assegure o direito à educação e à formação profissional de qualidade na área da Educação.

Níveis de Risco:

Alto

Médio

Baixo
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Externo
Impacto
Probabilidade

Tipo de Risco
Ambiental

Imagem

Sanitário

Deterioração da imagem institucional
do Centro de Educação.

Não cumprimento das atividades acadêmicas
e administrativas previstas em decorrência da
pandemia de Covid-19.

Eventos de Risco
Aumento da produção de lixo descartado
inadequadamente nas dependências do CE.

Ações Mitigadoras Identificadas em 2020

Realização de ações de conscientização,
entre a comunidade acadêmica do CE,
acerca da importância da manutenção
da limpeza e do descarte adequado de lixo.

Atualização frequente das
redes sociais oficiais e site
institucional do CE, inclusive
com a publicização de documentos internos de interesse
público.

Participação ativa
e propositiva dos
representantes do
CE nas instâncias,
comissões e conselhos
institucionais.

Instituição de Comissão para discussão das
ações durante e pós
-pandemia do Centro
de Educação.

Adaptação e replanejamento das ações
de ensino, pesquisa e
extensão ao formato
remoto, quando
possível.

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco
8.

Desenvolver ações acadêmico-administrativas
orientadas pelo direito ao acesso e à inclusão
social, pedagógica e laboral, bem como pela
promoção da saúde, bem-estar e qualidade
de vida de toda a comunidade do Centro de
Educação.

4.

Fortalecer a gestão democrática, participativa,
transparente e inclusiva, assegurando a participação
colegiada de todos os segmentos da comunidade
acadêmica nas instâncias deliberativas do Centro de
Educação bem como fomentando espaços de diálogo
com demais instâncias representativas de servidores
docentes, técnico-administrativos e discentes.
Níveis de Risco:

Alto

9.

Fomentar ações de ensino, pesquisa e extensão
no campo da formação política, estética, artística
e cultural de servidoras/es e de estudantes de
graduação e pós-graduação do Centro
de Educação.

Médio

Baixo
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4. Resultados
da Gestão

Diretrizes, Linhas de Ação e Metas para o Quadriênio 2020-2023 (Anexo 1)
Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

1

1.1

1
Apoiar a implementação
da reestruturação curricular dos cursos de Pedagogia – Presencial e EaD.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

Os NDE e Colegiados dos cursos de graduação buscaram alternativas para
implantar ações indicadas no PATCG, previstas na Política de Melhoria da
Qualidade dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação da UFRN, as quais
incluem acompanhamento e avaliação do PPC recentemente .

2

Aprimoramento
e Articulação dos
Processos de
Ensino, Pesquisa
e Extensão em
Educação, nos
Âmbitos da
Formação Inicial
e Continuada.

Fortalecimento dos
cursos de graduação
em Pedagogia – Presencial e EaD, bem
como dos demais
cursos de licenciatura
atendidos pelo CE.

Consolidar a institucionalização do curso de
Pedagogia EaD.

A Secretaria de Educação A Distância publicou edital de seleção de 125 novos
estudantes (Anexo 2) para o Curso de Pedagogia A Distância, distribuídos entre
os polos de Nova Cruz, Martins, Macau, Currais Novos e Luís Gomes, com ingresso
previsto para 2021.1. O Curso, além disso, foi contemplado no Edital do Programa
de Residência Pedagógica, o qual tem previsão de duração até 2022. Destaque-se,
ainda, a reformulação curricular do Curso de Pedagogia A Distância, e a implantação da nova grade curricular do Curso de Pedagogia Presencial.

3
Apoiar as instâncias de
acompanhamento dos
estágios de formação
docente nos cursos de
licenciatura.

Seguindo recomendações de protocolos de biossegurança, a Direção do CE
apoiou a decisão da Coordenação do Curso de Pedagogia Presencial de viabilizar,
em formato remoto, o estágio obrigatório somente de estudantes formandos.
Nesse contexto, houve um fortalecimento do GT de Estágio, o qual promoveu
eventos e reuniões envolvendo as coordenações das licenciaturas, a COORDLICE,
a PROGRAD e as redes de ensino. A coordenação de Pedagogia Presencial, além
disso, articulou importantes acordos com instituições concedentes de estágios
não obrigatórios.

4
Consolidar as representações do CE nos Colegiados dos diversos cursos
de licenciatura.

A COORDLICE participou sistematicamente de reuniões de colegiados dos
cursos de licenciatura. Da mesma forma, os departamentos do CE garantiram
a manutenção e renovação de suas representações nesses colegiados.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

1

1.2

1

Implementar dois
mestrados profissionais
em educação.

Aprimoramento
e Articulação dos
Processos de
Ensino, Pesquisa
e Extensão em
Educação, nos
Âmbitos da
Formação Inicial
e Continuada.

Consolidação e
ampliação da
Pós-Graduação
em Educação no
âmbito do CE .

Fortalecimento
dos programas de
formação inicial
e continuadade
docentes em
articulação às
demandas das
redes públicas de
educação.

Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

O CE submeteu, ainda em 2019, duas propostas de mestrados profissionais na
área da Educação. A proposta de Mestrado Profissional em Educação Especial
foi aprovada, dando início às suas atividades em 2020. Hoje, o Programa de
Pós-Graduação em Educação Especial conta com 14 professores permanentes
e 15 alunos regulares.

2

Consolidar o PPGEd,
incrementando as
articulações entre
ensino, pesquisa e
extensão.

1.3

Discussão dos Resultados

O PPGEd implantou um projeto de Doutorado Interinstitucional (DINTER),
firmado com a Universidade Regional do Cariri. Os 18 doutorandosselecionados
ingressaram no Curso em 2020. O Programa, além disso, concluiu o processo
de credenciamento de 5 (cinco) novos professores colaboradores e pretende
publicar, em janeiro de 2021, um edital para credenciamento de 3 (três)
professores externos. Esta ação vai ao encontro da Meta 5: Qualificação
do sistema de pós-graduação, previsto no PDI da UFRN.

1

Colaborar com a
formação continuada
de professoras/es e com
a melhoria da qualidade
da educação básica no
RN.

Ainda em 2019, o CE articulou uma parceria entre a UFRN e a SME-Natal
para execução do Programa Aprendendo Mais, que objetiva a alfabetização
de jovens, adultos e idosos em Natal. Em 2020, foi desenvolvido um projeto
de pesquisa intitulado “Acompanhamento do Programa Aprendendo Mais”,
que acompanhou o processo de formação dos alfabetizadores, estruturado
e realizado por docentes do CE, com foco na produção de indicadores
e elementos para avaliação do processo alfabetizador proposto. Além disso,
a COORDLICE fez gestão junto aos sistemas públicos para a retomada do
Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente, com vistas
à articulação de demandas formativas para oferta de cursos de formação
continuada no âmbito do RN.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

1

1.4

1

Atualizar o Projeto
Pedagógico e Curricular
do NEI/CAp.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

Em 2020, os estudos curriculares foram planejados no sentido de (re)visitar
conceitos, metodologias e práticas pedagógicas. Com a pandemia, os estudos
centraram-se no desenvolvimento das infâncias e suas necessidades imediatas
de adaptação e mediação nesses novos espaços e tempos de aprender e ensinar.
Desde abril, uma comissão de professores do NEI vem se dedicando à revisão da
Proposta Pedagógica da unidade, a qual tem previsão de ser apresentada em
2021 à comunidade do NEI.

2
Aprimoramento
e Articulação dos
Processos de
Ensino, Pesquisa
e Extensão em
Educação, nos
Âmbitos da
Formação Inicial
e Continuada.

Consolidação do
papel do NEI/CAp
como centro de
referência nos
estudos e pesquisas
sobre a infância
e como escola de
aplicação da UFRN.

Ampliar a atuação do
NEI/CAp como campo
de estágio.

Apesar da suspensão das atividades presenciais, o NEI conseguiu receber
estagiários em atividades pedagógicas não presenciais. Os estagiários
acompanharam o trabalho desenvolvido virtualmente em algumas turmas
e na coordenação de ensino – com foco em inovações pedagógicas.

3

Expandir as ações de
extensão do NEI/CAp
junto às redes públicas
de ensino de Educação
Básica.

A PROPESQ aprovou, em 2020, o Programa de Incentivo à Pesquisa e à
Extensão do NEI (PRONEI), que objetiva fomentar as práticas de pesquisa
e extensão no NEI. Em decorrência do fechamento das escolas, o PRONEI
só poderá ser efetivamente iniciado em 2021, articulando ações de formação
científica nas escolas, arte e cultura, formação docente, prática pedagógica e
outras.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

1

1.5

1

Aprimoramento
e Articulação dos
Processos de
Ensino, Pesquisa
e Extensão em
Educação, nos
Âmbitos da
Formação Inicial
e Continuada.

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.

1.6
Apoio à formulação
de políticas institucionais para valorização
da educação pública
e da formação de
profissionais do
magistério, tendo
em vista a Política de
Formação Docente da
instituição e o Plano
de Desenvolvimento
Institucional – 20192028.

Consolidar o papel
articulador do LIFE e
expandir seu alcance
na formação inicial e
continuada de
professoras/es.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

Em 2020, foi construída a proposta do Laboratório Aberto, que visa articular
e expandir as ações desenvolvidas no LIFE juntamente com o PROFOCO e a
COORDLICE para atender a demandas formativas das redes de ensino.

1

Apoiar a formulação e
concretização da política
de formação docente da
UFRN.

Em razão da pandemia, a política de formação docente na UFRN precisou
ser dimensionada à luz dos novos desafios impostos pela paralisação das
aulas nos sistemas públicos de ensino. Para tanto, foram constituídas
comissões que contaram com a participação de docentes do CE, a exemplo
da Comissão da SEEC/RN, além de outros coletivos para análise e tomada
de decisões referentes à retomada ou não das atividades de ensino nas
redes bem como às parcerias estabelecidas nos projetos de ensino,
pesquisa e extensão.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

1

1.7

1

Aprimoramento
e Articulação dos
Processos de
Ensino, Pesquisa
e Extensão em
Educação, nos
Âmbitos da
Formação Inicial
e Continuada.

Ampliação e aperfeiçoamento da parceria
e colaboração com os
sistemas públicos de
ensino, considerando
o compromisso da
Universidade com a
melhoria da educação
básica e o reconhecimento das escolas
como co-formadoras
das/os estudantes de
licenciaturas.

1.8
Desenvolvimento de
iniciativas colaborativas no campo da formação política, estética, artística e cultural
das/os estudantes de
graduação e pós-graduação atendidas/os
pelo CE.

Propor ações permanentes voltadas à formação
inicial e continuada.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

Em ação articulada entre LIFE, PROFOCO e COORDLICE foi iniciada
a formulação do Programa de Extensão “Laboratório Aberto”, que tem
como objetivo a proposição e aglutinamento de ações extensionistas
de formação inicial e continuada com fluxo durante todo o ano.

2
Ampliar a articulação com
os sistemas públicos de
ensino, no que se refere
aos Estágios, PIBID e
Residência Pedagógica.

3
Apoiar as ações desenvolvidas pelo PROFOCO,
Coordlice e GT de Estágio.

Os programas de formação inicial e os estágios tiveram continuidade,
mas com limitações devido à impossibilidade de atuação em campo. Porém,
a articulação com os sistemas públicos foi alcançada a partir da realização
do II Ciclo de Diálogos Universidade e Escola, que teve como objetivo
fortalecer o diálogo entre a universidade e a escola; e da proposição do
Programa Laboratório Aberto, que objetiva articular as ações extensionistas
desenvolvidas no CE; além da realização de parcerias e reuniões sistemáticas.

1
Manter ações permanentes no campo da formação
política, estética, artística
e cultural das/os estudantes de graduação
e pós-graduação.

Discussão dos resultados: Em decorrência da pandemia, o CE priorizou
a prestação de apoio emocional e subjetivo a estudantes e servidores por
meio da realização de oficinas e ateliês virtuais.

3
Consolidar o CE como
referência de produção
científica no campo da
Educação.

O CE apoiou e foi parceiro de alguns eventos durante 2020, mas diversos
eventos precisaram ser adiados em razão da pandemia, incluindo eventos
de âmbito nacional e internacional.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

1

1.9

1

Aprimoramento
e Articulação dos
Processos de
Ensino, Pesquisa
e Extensão em
Educação, nos
Âmbitos da
Formação Inicial
e Continuada.

Apoio a projetos
institucionais voltados
à promoção da saúde
e bem-estar das/os
estudantes da UFRN
mediante proposição
de ações voltadas às/
aos estudantes de
graduação e pós-graduação atendidas/os
pelo CE.

1.10

Desenvolvimento
de ações acompanhamento de egressas/os
dos cursos de Pedagogia e dos programas
de pós-graduação do
CE.

Desenvolver ações
permanentes voltadas
à promoção da saúde e
bem-estar das/os estudantes da graduação e
pós-graduação.

2
Apoiar ações de
promoção da saúde,
bem-estar e qualidade
de vida promovidas
pela PROAE, DAS, SIA
e instâncias afins.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

O CE articulou ações com vistas à promoção do bem-estar de sua comunidade
acadêmica, inclusive estudantes do cursinho do DCE, como o projeto de extensão
Expressando Subjetividades, que trabalha as emoções mediante a utilização
de linguagens artísticas. Houve ainda a seleção de um bolsista de Psicologia
para colaborar com o desenvolvimento de ações de promoção da saúde mental
de estudantes e servidores. Além disso, o CE apoiou e financiou, com recursos
próprios, novas vagas de bolsistas no Programa de Tutoria.

1

Acompanhar a atuação
das/os egressas/os dos
cursos promovidos pelo
CE.

Em 2020, o CE priorizou a gestão dos estágios supervisionados obrigatórios
no contexto escolar e articulou com os sistemas públicos a manutenção dessa
parceria. Outras ações de interlocução foram estabelecidas a fim de garantir
a ambiência dos estágios supervisionados.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

2

2.1

1

Aprimoramento do
funcionamento e articulação dos órgãos
colegiados do CE e
de sua representatividade nas demais
instâncias da UFRN.

Fortalecimento
da Gestão
Democrática,
Participativa,
Transparente e
Inclusiva.

2.2
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.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

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

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

O CE possui ciência de seus representantes em Conselhos e comissões
institucionais, bem como das datas de início e término de seus mandatos.
Com isso, busca assegurar que nenhuma de suas representações esteja vaga.
Internamente, realiza reuniões periódicas do Fórum de Gestores com vistas
ao planejamento coletivo de ações acadêmicas desenvolvidas no Centro.

1
Fortalecer as decisões
coletivas com participação das diversas
Unidades do Centro.

Em 2020, o Centro de Educação realizou dez reuniões ordinárias e duas
reuniões extraordinárias do Conselho de Centro, bem como reuniões do
Fórum de Gestores do CE. Adicionalmente, a Comissão para discussão das
ações durante e pós-pandemia do CE, composta por representantes de
todas as unidades do Centro, subsidiou a ação da gestão de várias formas.

2
Promover reflexão constante sobre o trabalho
das Unidades do Centro
e seu aprimoramento.

Os semestres letivos de 2020 foram precedidos do Seminário de Avaliação
e Planejamento. Destaca-se que a edição do Seminário no início do semestre
2020.6, realizada virtualmente, teve como principal foco o compartilhamento
de experiências no ensino em formato remoto vivenciado no PLSE 2020.5
e possibilidades futuras, visando ao aperfeiçoamento de estratégias para
o sucesso dos componentes nesse formato.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

2

2.3

1

Apoio à participação
de todos os segmentos – estudantes,
servidoras/es docentes e técnico-administrativos – nos
processos de gestão
do CE.

Ampliar e consolidar a
participação de todas
as pessoas que fazem o
CE nos seus processos
decisórios.

2.4

1

Fortalecimento
da Gestão
Democrática,
Participativa,
Transparente e
Inclusiva.

Aprimoramento
das relações entre
as unidades do CE
e destas com as
Pró-Reitorias da
UFRN e demais
instâncias internas
bem como com
outras instituições,
grupos e movimentos da sociedade
civil.

Dialogar permanentemente com as Secretarias de Educação Pública
e suas escolas e profissionais.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

A participação da comunidade acadêmica foi assegurada em diversas instâncias
do Centro de Educação, como Fórum de Gestores, CONSEC (com a realização
inclusive de um CONSEC ampliado para discussão da minuta do PDI), bem
como pela implementação da Comissão para discussão das ações durante
e pós-pandemia do CE, da qual participaram representantes discentes,
docentes e técnico-administrativos de todas as unidades do Centro.

A COORDLICE participou de reuniões com a SEEC/RN e a SME-Natal
para discutir a proposição de retomada das atividades, de forma remota
e presencial, e as possibilidades das redes de ensino no que se refere aos
estágios supervisionados.

2

Dialogar permanentemente com as Pró-Reitorias da UFRN para
planejamento, desenvolvimento e avaliação das
ações.

O CE envidou esforços e financiou, com recursos próprios, bolsas em ações
desenvolvidas em parceria com a PROGRAD, como o Programa de Tutoria e
o Residência Pedagógica. A Assessoria Acadêmica organizou, com a PROGRAD,
o evento “Orientação Acadêmica na UFRN”, realizado em novembro em formato
remoto, com participação de docentes de todos os Centros da UFRN.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

3

3.1

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

2

Consolidação
das Políticas
de Formação
de Pessoal e
Qualificação
da Gestão
de Pessoas

Apoio à qualificação
profissional e à participação em eventos
de servidoras/es docentes e técnico-administrativos do CE,
em consonância com
os planos de gestão
de cada unidade.

Constituir um cronograma anual para liberação dos servidoras/es
técnico-administrativos
para participar em ações
de formação em nível de
pós- graduação.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

Todas as solicitações de servidores para participação em ações
de capacitação foram atendidas em 2020. Além disso, o CE possui
cronograma anual de previsão de afastamentos e/ou redução de carga
horária de servidores técnico-administrativos para realização de cursos
de pós-graduação (o afastamento ou redução de carga horária são
condicionados à aprovação do servidor no curso).

3
Incentivar a participação
de 20% dos docentes em
estágios de pós-doutoramento.

4

Quatro docentes vinculados aos departamentos do CE afastaram-se
para pós-doutorado em 2020; quatro docentes afastaram-se para
conclusão do curso de doutorado; e um docente afastou-se para
concluir o mestrado.

Formar quatro docentes
em nível pós-graduação,
sendo dois mestres e dois
doutores.
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Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

3

3.2

1

Consolidação
das Políticas
de Formação
de Pessoal e
Qualificação
da Gestão
de Pessoas

Criação e ampliação
de espaços e eventos
de convivência entre
servidoras/es docentes e técnico-administrativos, potencializando a convivência
e a formação política,
estética, artística e
cultural.

3.3

Aperfeiçoamento das
condições e relações
de trabalho de modo
a favorecer o desenvolvimento e qualidade das atividades
acadêmicas e administrativas no CE.

Apoiar ações voltadas
à formação artística e
cultural na UFRN.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

As iniciativas nesse sentido foram limitadas pelo formato remoto. Apesar
disso, foram divulgados diversos eventos artísticos e culturais pelas redes
sociais, além da promoção de oficinas e ateliês virtuais que buscaram prestar
apoio subjetivo e emocional à comunidade do CE.

2
Promover espaços de
debates de questões
políticas, culturais e
sociais com participação
de todos os segmentos
do CE.

O CE impulsionou ações como o Expressando Subjetividades e o Ciclo de
Diálogos Universidade e Escola, que promoveram discussões com diversos
segmentos da Academia e fora dela acerca de questões artísticas, políticas,
educacionais e sociais. Destacam-se ainda a realização de várias lives
e eventos virtuais, promovidos por Laboratórios e Linhas de Pesquisa
dos programas de Pós-Graduação.

1
Potencializar a participação das/os servidoras/
es técnico-administrativos nas propostas de
trabalho do CE.

Mesmo com a adoção do teletrabalho, houve reuniões virtuais com o grupo
de servidores técnicos administrativos do CE, além da criação de um grupo
de mensagens para discussão de temas do trabalho.

2
Envidar esforços para
manutenção/ampliação
do quadro de profissionais do CE.

Por meio de atuação dos representantes na CPDI, CPPTAE e na CPPD e na
EBBT-CPPD, o CE recebeu 02 servidores técnico-administrativos oriundos
de remoção e 04 docentes para compor seu quadro de pessoal. Dessa forma,
o quadro de servidores foi ampliado, repondo parte de suas deficiências e
como resultado de discussões e solicitações desde anos anteriores.

34

Diretriz

Linha de Ação

Objetivos/Metas

3

3.4

1

Apoio a projetos
interdisciplinares que
promovam a qualidade de vida, saúde e
bem-estar de servidoras/es docentes e
técnico-administrativos do CE.

Estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos e ações de promoção
da saúde, bem-estar
e qualidade de vida
especificamente para a
comunidade acadêmica
do CE, considerando
suas especificidades.

Consolidação
das Políticas
de Formação
de Pessoal e
Qualificação
da Gestão
de Pessoas

Diretriz

Objetivos/Metas

4

1

Ampliar a divulgação
das ações do CE na
sociedade.

Comunicação
com a Sociedade

2
Registrar e socializar
com a sociedade o
resultado da formação
desenvolvida pelo CE.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

Apesar das dificuldades decorrentes da necessidade de distanciamento social,
houve a busca de apoio para vagas de atendimento psicológico e apoio com
a divulgação de eventos promovidos pela UFRN nessa temática. Internamente,
o CE investiu na contratação de um bolsista de Psicologia, cuja atribuição inicial
foi a programação de um trabalho denominado Teatro de Escuta, oferecido
a grupos de servidores e discentes. A Assessoria Acadêmica e o CAPED
também desenvolveram importantes ações com vistas à promoção da
saúde física e mental da comunidade acadêmica do Centro.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

Com a criação do “Movimento Todxs Juntxs CE”, as redes sociais foram
utilizadas para aproximação virtual do CE com sua comunidade acadêmica.
Nesse sentido, as páginas do Facebook e Instagram administradas pelo CE
foram utilizadas para divulgação de eventos de interesse coletivo. Essa
iniciativa veio somar-se à ação da Biblioteca Setorial Moacyr de Góes
que também alimenta suas redes sociais com informações e dicas referentes
à literatura e produção textual. Atualmente, o LTE trabalha no aperfeiçoar
a página oficial do CE. Apesar disso, o aprimoramento da comunicação mais
ampla do CE com sua comunidade e sociedade em geral ainda devem avançar
para outros canais disponíveis.
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Diretriz

Objetivos/Metas

5

1

Ampliar o envolvimento de servidoras/es e
discentes do CE nas
atividades acadêmicas
e aperfeiçoamento das
relações no âmbito
institucional.

Discussão dos Resultados
Resultados Alcançados:

Sim

Parcialmente

Não

A CPIA conta com representantes de diversos segmentos do CE. Além disso,
o CE impulsionou ações de promoção do cuidado subjetivo de estudantes
e servidores, como o Expressando Subjetividades e o Teatro da Escuta.

2
Inclusão e
Acessibilidade

Apoiar as políticas
institucionais de inclusão e acessibilidade,
tendo como referência
o direito à educação, o
respeito às diferenças e
o empoderamento das
pessoas.

O CE atua alinhado com a Política de Inclusão e Acessibilidade para
Pessoas com Necessidades Específicas da UFRN, vigente desde 2019,
bem como com as políticas públicas de inclusão do MEC e demais órgãos
regulamentadores da Educação. Dessa forma, todas as decisões tomadas
na abrangência do CE buscaram inserir mecanismos de inclusão e acessibilidade,
sobretudo para que as medidas de distanciamento social impostas pela pandemia
não intensificassem a exclusão dessas pessoas. A CPIA/CE, grupo que faz parte
da rede de apoio institucionalizada para apoiar a Política de Inclusão e Acessibilidade desde 2019, foi formalizada em 2020 por meio de Portaria, e fortaleceu
suas discussões referentes à atenção das pessoas com necessidades específicas.
Novas propostas foram indicadas para 2021 e terão sua viabilidade avaliada
pela Comissão para estabelecimento de programação.
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Acadêmicas
5. Atividades
Realizadas

O Centro de Educação tem como foco principal
a formação docente, sendo suas ações acadêmicas direcionadas pela Política de Formação
dos Profissionais do Magistério na UFRN, estabelecida pela Resolução nº 20/2018-CONSEPE,
além de demais documentos oficiais. Nesse
sentido, o CE mantém como compromissos a
qualificação do ensino, o fortalecimento dos
cursos de licenciaturas, o incentivo à qualificação por meio de programas de pós-graduação
e a melhoria da qualidade social da educação,
estabelecendo importantes relações com os
sistemas públicos de ensino, diretamente ou
mediante atuação de suas unidades.
Assim, as ações de ensino, pesquisa e extensão
são realizadas tanto no âmbito da graduação
(licenciaturas presenciais e a distância) e pósgraduação quanto por meio de suas atividades

na educação básica (NEI/CAp) e na formação
continuada de profissionais da educação. No
ano de 2020, essas atividades tiveram início
em suas respectivas modalidades, presencial
ou a distância, mas foram suspensas no mês
de março devido à situação de pandemia
ocasionada pela COVID-19, sendo retomadas
progressivamente em formato remoto.
O Centro conta também com o Laboratório
Interdisciplinar de Formação de Educadores
(LIFE), o qual contribui para qualificar os processos de ensino e de aprendizagem, estabelecendo uma forte relação entre a Universidade
e os sistemas de ensino a partir da articulação
entre teoria, prática, ensino, pesquisa e extensão. Em relação ao LIFE, vale ressaltar sua composição por diferentes laboratórios que oferecem suporte a diversos projetos de ensino, de

pesquisa e de extensão dos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, tanto em termos de
infraestrutura física e de materiais quanto da
articulação com as diversas instâncias do CE.
Tais laboratórios situam-se em áreas diversas
da formação de professores: ensino de matemática, ensino de ciências naturais, ensino de
ciências humanas, ensino de línguas, ensino de
artes, políticas da educação, memória da educação, inclusão e tecnologias da informação e
da comunicação. Em 2020, seu uso foi restringido pela suspensão das aulas e pela retomada
em formato remoto, mas o CE mantém a meta
de consolidar o papel articulador do LIFE e
expandir seu alcance no que tange à formação
inicial e continuada de professores.
A seguir estão apresentadas as atividades
acadêmicas de todas as unidades do CE.

38

Ensino
Após alguns meses de suspensão, as diferentes unidades do CE retomaram suas atividades acadêmicas no formato remoto, com as adaptações
necessárias para mitigar ou superar as dificuldades, visando aos melhores resultados para o momento.
Os cursos de graduação do CE, Pedagogia presencial e a distância,
retomaram as aulas no mês de junho, em formato remoto, com o Período
Letivo Suplementar Excepcional - PLSE (semestre 2020.5). O semestre
2020.6 iniciou logo depois, em setembro, como retomada do semestre
2020.1. Para conclusão do ano letivo de 2020, o semestre 2020.2 está
programado para iniciar em janeiro de 2021.

Atuação do CE no Ensino
Ensino Básico

A retomada das aulas dos cursos de pós-graduação (PPGEd) em formato
remoto ocorreu no mês de julho, com a oferta de componentes curriculares para o semestre 2020.1 e, posteriormente, no mês de setembro, o
semestre 2020.2 concluindo o ano letivo em dezembro.
Por sua vez, o NEI/CAp, com a suspensão das atividades presenciais,
iniciou um processo de reorganização dos tempos e espaços de aprender
e ensinar, com foco nas necessidades das crianças e suas possibilidades
de realizar atividades em formato remoto, na aquisição de instrumentos
e ferramentas necessários para a implantação do ensino remoto. Nesse
processo de reorganização curricular, contando com o envolvimento dos
pais, o NEI-CAp reabriu seu calendário letivo em julho de 2020.
Assim, temos como atividades de ensino do CE o exposto no seguinte
quadro:

Educação Infantil

Turmas ofertadas pela Unidade Suplementar NEI/CAp.

Pedagogia presencial

Pedagogia a distância

Cursos vinculados ao CE.

Graduação

Pós-Graduação

Ensino Fundamental 1º ao 5º ano

Formação de pedagogas e pedagogos que atuarão na Educação
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em suas
diferentes modalidades, assim como na coordenação e gestão
da educação básica em espaços escolares e não escolares.

Licenciaturas do Campus Central
Cursos vinculados a outros Centros Acadêmicos, mas cujos
componentes pedagógicos são de responsabilidade do CE.
Formação docente dos licenciandos em diferentes Licenciaturas do campus Central para atuação nos anos finais do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio, em suas diferentes
modalidades, assim como na coordenação e gestão da educação básica.

Programa de Pós-Graduação
em Educação - PPGEd

Programa de Pós-Graduação em
Educação Especial - PPGEEsp

Programa de Formação Continuada

Mestrado e Doutorado.

Mestrado Profissional.

Aperfeiçoamento e Capacitação.
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Graduação
O Curso de Pedagogia Presencial do Centro de Educação ofereceu o
número máximo de vagas para sua capacidade física, recebendo 110
alunos ingressantes no primeiro semestre letivo. Devido às alterações
do calendário acadêmico da UFRN em razão da situação de pandemia
ocasionada pela COVID-19, os ingressantes do segundo semestre só
serão admitidos em 2021.
Os dados do Curso de Pedagogia Presencial, no que concerne ao
número de discentes ativos e à taxa de sucesso destes, demonstram
estabilidade em 2020. Destaca-se que a taxa de sucesso apresentada
pelo curso, acima de 80%, é superior à meta 1 do PDI 2015-2019 da
UFRN. Mas, apesar desse bom índice, o curso mantém propostas para
aumentá-lo ainda mais. Contudo, o número de formandos em 2020
sofreu redução. Apesar dos esforços concentrados para minimizar as
consequências da suspensão das aulas, alguns alunos do final do curso
não conseguiram integralizar todos os créditos, em razão de motivos
diversos: dificuldade de acesso e familiaridade com as tecnologias
necessárias ao acompanhamento das atividades em formato remoto;
a condição pessoal discente no ambiente doméstico; e questões institucionais e pedagógicas, como a restrição das possibilidades de
realização do estágio supervisionado obrigatório somente aos alunos
concluintes, dada a falta de campo de estágio devido à suspensão das
aulas nas redes de ensino. Ao lado se visualizam o quadro e o gráfico
referentes a esses dados.

Discentes ativos e formandos no Curso de Pedagogia
Presencial - 2020
Curso

Semestre

Discentes

Pedagogia
Presencial

2020.5

2020.6

Número
de Ativos

782

782

Número de
Formandos

2

53

Fonte: Secretaria do curso Pedagogia presencial (2021)

Taxa de sucesso no curso de Pedagogia Presencial - 2020

Semestre
2020.5

98,10%

Semestre
2020.6

81,90%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Fonte: Secretaria do curso Pedagogia presencial (2021)
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O curso de Pedagogia presencial tem hoje
índice de avaliação 5 no ENADE e desenvolve,
atualmente, o Currículo 02/2018, aprovado
pela Resolução n° 199/2017- CONSEPE, de
28 de novembro de 2017, reformulado para
atender as legislações vigentes, bem como
promover maior flexibilização curricular. Essa
reformulação atende à “Meta 1 - 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 2019-2023.
Em 2020, não houve ingresso de novas turmas
no Curso de Pedagogia a Distância, contudo
foi lançado edital de seleção de ingressantes
com previsão de novas turmas para 2021.
Atualmente, o curso conta com 129 alunos
matriculados, nos seus respectivos polos. Vale
destacar a importância dessa modalidade na
interiorização da oferta do curso de Pedagogia, haja vista que a quantidade de alunos
ativos em polos do interior é superior à quantidade de alunos dos polos da capital e Região
Metropolitana. O gráfico a seguir mostra a
distribuição discente nos pólos.

Discentes Pedagogia a distância por polos
São Gonçalo do Amarante

0

Currais Novos

28

Nova Cruz

36

Natal

0

Caicó

0

Marcelino Vieira

31

Lajes

34
0

5

10

15

20

25

30

35
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Fonte: Secretaria do Curso de Pedagogia a distância (2020), Coordenação do curso de Pedagogia a distância (2021)

Número de discentes ativos, taxa de sucesso e quantidade
de discentes formandos no Curso de Pedagogia a Distância - 2020
Curso
Pedagogia
a Distância

Informação

Semestre
2020.5

2020.6

Alunos Ativos

129

129

Taxa de Sucesso

100%

100%

Número de Formandos

0

1

Fonte: Secretaria do curso de Pedagogia a distância (2020), Coordenação do curso de Pedagogia a distância (2021)
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Também o curso de Pedagogia a Distância
encontra-se em processo de reforma curricular, a qual foi motivada pela necessidade
de empreender esforços para o atendimento
às legislações vigentes, bem como obter
melhor avaliação no próximo ENADE, pois
no momento o curso conta com o conceito 3.
Assim, essa iniciativa articula-se à meta 3 do
PDI 2015-2019 da UFRN que prevê conceitos 4 ou 5 para todos os cursos de graduação
da instituição. No entanto, a implantação do
novo currículo será feita apenas para as novas
turmas.
Destacamos também o incessante esforço
do Centro no sentido de melhorar a qualidade dos cursos ofertados, uma vez que esta
implica diretamente no fortalecimento e
qualificação da educação. Para tanto, a Assessoria Acadêmica acompanhou o trabalho
dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE)
e dos Colegiados dos cursos de Pedagogia
presencial e à distância, oferecendo apoio
e promoveu articulações para solucionar as
principais demandas visando à qualidade dos
currículos em andamento nos cursos, especialmente no que se refere às necessidades
de adaptação ao formato remoto sem perder
a qualidade da formação, mesmo diante das
consequências da pandemia para vida de
discentes e docentes. Além disso, a Assessoria Acadêmica atuou nos dois Seminários de
Avaliação e Planejamento realizados pelo CE,

contribuindo para que esses eventos fossem
importantes momentos de formação, reflexão
e discussão docente para construção coletiva
de enfrentamento das mudanças acarretadas
pelo formato remoto nos semestres a serem
desenvolvidos.

Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE),
Departamento de Práticas Educacionais e
Currículo (DPEC), Departamento de Educação
Física (DEF), Departamento de Letras (DELET)
e Instituto do Cérebro (ICe).

Cabe ressaltar, ainda, o estágio não obrigatório, atividade importante para os cursos de
graduação por contribuir não apenas para a
permanência dos estudantes, mas também
para a qualificação das relações entre teoria
e prática. Em 2020, foram contabilizadas 171
contratações de discentes de Pedagogia Presencial, o que evidencia uma redução de cerca
de 30% na oferta de estágio não obrigatório
no curso. Entende-se que a principal causa
foi a suspensão de atividades presenciais nas
escolas das redes públicas e privadas contratantes. No entanto, destacam-se que muitos
contratos foram mantidos devido à intervenção da coordenação do curso, que negociou
diretamente com algumas instituições parceiras. Já no curso de Pedagogia a Distância
não houve contratação de estagiários, o que
condiz com seu histórico de poucas oportunidades de estágio não obrigatório.
Os componentes curriculares (obrigatórios e
optativos) ofertados pelos cursos de Pedagogia Presencial e a Distância abrangem dimensões atendidas por cinco departamentos acadêmicos da UFRN, a saber: Departamento de
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Departamentos Acadêmicos
Cabe destacar que ambos os departamentos
do CE, Departamentos de Fundamentos e
Políticas da Educação (DFPE) e de Práticas
Educacionais e Currículo (DPEC), atendem aos
cursos de Pedagogia presencial e a distância
bem como são responsáveis pela oferta de
componentes curriculares nos diversos cursos
de licenciatura da UFRN em ambas as modalidades. Nesse sentido, assumem um papel
estratégico no que diz respeito à formação
docente e precisam atender às diretrizes institucionais e às legislações vigentes referentes
à formação inicial e continuada de professores. Sendo assim, as mudanças decorrentes
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação de profissionais do magistério (Resolução CNE/CP nº 02, de 1º de julho de 2015) e
da Política de Formação dos profissionais do
magistério na UFRN (Resolução nº 020/2018 –
CONSEPE) exigiram esforços departamentais
no sentido de atender às demandas de ajustes
e reformas curriculares implementadas nestes
cursos, em alguns casos implicando o aumento
do número de componentes curriculares e de
carga horária ofertados pelos departamentos
do CE.

Com seus dois departamentos, o CE totalizou 121 componentes curriculares oferecidos, 218
turmas realizadas e 7063 estudantes matriculados em 2020. Destacam-se os dados abaixo
explicitados, referentes à oferta do DPEC e do DFPE:

Oferta de componentes curriculares - DPEC e DFPE - 2020

Departamento

DFPE

DPEC

Semestre

Número de
Componentes
Curriculares

Número
de Turmas

Número de
Estudantes
Matriculados

2020.5

5

5

187

2020.6

35

94

3616

Total

40

99

3803

2020.5

16

16

473

2020.6

65

103

2787

Total

81

119

3260

Fonte: DFPE, DPEC (2020)

Turmas DFPE
por Modalidade de Ensino

Turmas DPEC
por Modalidade de Ensino

15%
5%

Presencial/Remoto
EaD
95%

Presencial/Remoto
EaD
85%

Fonte: DFPE, DPEC (2020)
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Na perspectiva de fortalecimento e melhoria
dos processos de ensino e de aprendizagem
dos cursos de graduação, os departamentos
desenvolveram, em 2020, projetos no âmbito
do Programa de Apoio à Melhoria da Qualidade do Ensino de Graduação (PAMQEG),
de Monitoria e de Tutoria. Somado a esses
projetos, o CE esteve envolvido em projetos
institucionais, participando de subprojetos no
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência (PIBID) e o Programa Residência
Pedagógica. Dessa forma, foram totalizados
15 projetos de ensino. Estes projetos envolveram 47 docentes e 63 discentes. Alguns destes
projetos contaram com a parceria do Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE), como mostra o quadro a seguir.

Projetos de Ensino

Tipo de
Projeto

PAMQEG

Número
de Projetos

1

2

Dpto

Docentes
Envolvidos

Alunos dos
Cursos de
Pedagogia
Envolvidos

DPEC

9

0

DPEC

5

3

Laboratórios
Envolvidos

Laboratórios de Ensino
Aprendizagem (LEA / LIFE)
de Ciências Naturais.

Laboratório de Ensino e
Aprendizagem de
Linguagens – LEALI.
Laboratório Interdisciplinar
de Formação de Educadores
– LIFE.

Monitoria

Laboratórios de Ensino
e Aprendizagem (LEA) de
Matemática, de Linguagens
e de Ciências Naturais.

4

DFPE

11

16

3

DPEC

6

13

2

DFPE

11

7

PIBID

1

DPEC/
DFPE

1

8

-

Residência
Pedagógica

2

DPEC/
DFPE

4

16

-

Total

15

47

63

Tutoria

Laboratório de Tecnologia
Educacional.

Fonte: Secretaria do DPEC (2020), Secretaria do DFPE (2020), Secretaria do curso de Pedagogia presencial (2021)
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Pós-Graduação
No âmbito da Pós-Graduação, alinhado com a
meta 4 do PDI da UFRN, que prevê a expansão
do sistema de pós-graduação strito sensu, o CE
implantou um novo curso de mestrado profissional, o Programa de Pós-Graduação em
Educação Especial (PPGEEsp).
Durante o ano de 2020, o PPGEEsp realizou o
primeiro processo seletivo para alunos regulares, aprovando 15 candidatos que iniciaram o
curso neste mesmo ano.
O PPGEEsp deu início às suas atividades acadêmicas no semestre 2020.2, a partir do mês de
setembro. O quadro ao lado destaca a quantidade de alunos matriculados no programa no
ano de 2020:

Quantidade de alunos em 2020 - PPGEEsp
Semestre
2020.2

Curso

Estudantes
Matriculados

Ativos

Concluídos

Mestrado

15

15

-

Estudante Especial

-

-

-

Total

15

15

-

Fonte: Secretaria do PPGEEsp (2021)

No que diz respeito ao número de componentes ofertados pelo programa durante o semestre
2020.2, temos o quadro a seguir.

Componentes curriculares e turmas em 2020 - PPGEEsp

Semestre

Número de
Componentes
Curriculares

Número
de Turmas

2020.2

2

2

Total

2

2

Fonte: Secretaria do PPGEEsp (2021)
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As atividades acadêmicas de ensino do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd)
foram realizadas em consonância com as sete linhas de pesquisa do programa, atendendo aos
discentes regulares e especiais dos cursos de mestrado e doutorado. O quadro, a seguir, destaca
a quantidade de alunos em 2020.

Para atender o quantitativo de estudantes em
seus cursos de mestrado e de doutorado, o
PPGEd ofertou um grande número de componentes curriculares, distribuídos nos dois
semestres letivos, conforme o quadro abaixo.

Quantidade de alunos em 2020 - PPGEd

Componentes curriculares ofertados
por semestre, pelo PPGEd - 2020
Semestre

Curso

2020.1

2020.2

Estudantes

Estudantes

Matriculados

Ativos

Concluídos

Matriculados

Ativos

Concluídos

Mestrado

121

81

26

73

81

12

Doutorado

79

148

20

139

148

11

Estudante
Especial

77

77

-

113

113

-

Total

277

306

46

265

342

23

Semestre

Número de
Componentes
Curriculares

Número de
Turmas

2020.1

27

68

2020.2

25

66

Total

52

134

Fonte: Secretaria do PPGEd (2020)

Fonte: Secretaria do PPGEd (2020)

Em 2020, o PPGEd ofereceu 51 bolsas CAPES e 11 bolsas CNPQ aos estudantes do programa,
distribuídas nos cursos de mestrado e doutorado, conforme o quadro abaixo.

Curso

Total de Bolsas Ofertadas
Capes

CNPQ

Mestrado

23

7

Doutorado

28

4

-

-

51

11

Estudante Especial

Total
Fonte: Secretaria do PPGEd (2020)

Em 2020 o PPGEd finalizou o convênio com
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB - Campus João Pessoa),
com a certificação de 28 doutorandos. Mas
outros convênios foram firmados. O PPGEd
desenvolveu, em conjunto com os programas
de pós-graduação da UFPA e UFT, o ProcadAmazônia contando com a participação de
11 docentes do PPGEd. Ademais, no primeiro
semestre de 2020, ocorreu a seleção de candidatos para o Projeto de Doutorado Interinstitucional (Dinter), firmado com a Universidade
Regional do Cariri. Foram abertas 20 vagas de
doutorado para professores da referida Universidade. Após a seleção, foram ocupadas 18
(dezoito) vagas, de modo que os doutorandos
ingressaram no segundo semestre de 2020.
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Unidade Suplementar - Colégio de Aplicação NEI/CAp
O Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp) é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte, vinculado ao Centro de Educação como Unidade Suplementar, e tem
como finalidade desenvolver, indissociavelmente, atividades de ensino, pesquisa e extensão no
âmbito das inovações pedagógicas para as infâncias, bem como da formação docente inicial e
continuada.
Com foco na educação básica, o NEI/CAp efetivou um total de 411 matrículas no ano de 2020,
conforme especificado no quadro abaixo. Atuante como escola inclusiva, merece destaque,
ainda, o atendimento a 20 crianças com deficiência.

Quadro de estagiários NEI/CAp -2020

Matrículas - NEI/CAp 2020
Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Berçário 2

Turma 1

Turma 2

Turma 3

Turma 4

Total

Estudantes
com Deficiência

15

40

40

44

47

186

9

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

5º Ano

Total

Estudantes
com Deficiência

45

44

44

46

46

225

11

411

20

Total Educação Infantil e Ensino Fundamental
Fonte: Secretaria do NEI (2020)

Componentes curriculares ofertados por semestre, pelo PPGEd - 2020

55%

45%

Contando com a parceria de professores das
licenciaturas, o NEI/CAp recebeu em 2020, 17
estudantes dos cursos de Pedagogia, Teatro
e Educação Física para a realização de seus
estágios supervisionados de formação. A
redução constatada no número de vagas em
estágio supervisionado no NEI/CAp em 2020
está associada à suspensão das atividades
presenciais da unidade. A seguir está o quadro
com a distribuição de estagiários por curso:

Educação Infantil
Ensino Fundamental 1º ao 5º ano

Fonte: Secretaria do NEI (2020)

Curso

Número de estagiários

Pedagogia

5

Teatro

5

Educação Fisíca

7

Total

17

Fonte: Secretaria do NEI (2020)

Com o objetivo de viabilizar e coordenar
a execução dos estágios desses alunos, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelos
respectivos cursos, o NEI/Cap - UFRN conta
com o apoio da coordenação de estágio, que
promove atividades de formação necessárias
para entrada e permanência dos estagiários
em seu campo de atuação, bem como organiza
o cronograma de atividades, oficinas, relatórios e seminários.
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Programa de Pós-Graduação em Educação PPGEd/UFRN (19.00.01)

Pesquisa
Em 2020, foram 21 projetos de pesquisa novos colocados em execução
no CE, coordenados por docentes do DFPE, DPEC e NEI/CAp. Esses
projetos somados aos 26 projetos em execução e renovados iniciados em
anos anteriores, envolveram professores do ensino básico, de graduação
e de pós-graduação do CE, muitas vezes em colaboração com docentes
de outros centros acadêmicos.

Projetos de pesquisa
vinculados ao Centro
de Educação iniciados
em 2020

DPEC

10

DFPE

6

NEI

5

67 estudantes de graduação de Pedagogia participaram de projetos
de pesquisa. Dentre os bolsistas, 44 receberam bolsas financiadas pelo
PIBIC CNPq, PIBIC UFRN, PIBITI CNPq e Prefeitura do Natal, conforme
o gráfico abaixo.

Tipo de bolsas de estudantes de graduação em projetos
de pesquisa CE 2020
2,30%

16%

13,60%

6,80%

61,30%

PIBIC CNPq
PIBIC UFRN
PIBITI CNPq
PIBITI UFRN
Prefeitura de Natal

O PPGEd mantém em seu núcleo principal 58 (cinquenta e oito) docentes,
dos quais 51 (cinquenta e um) são permanentes, 06 (seis) colaboradores
e 01 (um) colaborador visitante. Entre os docentes permanentes, o Programa conta com a valiosa colaboração de 09 (nove) docentes aposentados . Conta, também, com a participação de docentes dos Departamentos
de Artes, Educação Física, Filosofia, Fisioterapia e do Núcleo de Educação
da Infância da UFRN.
Atualmente o PPGEd apresenta Claudianny Amorim Noronha e Luciane
Terra dos Santos Garcia como Coordenadora e Vice-Coordenadora respectivamente. Milton José Câmara dos Santos está à frente da secretaria
do programa, juntamente com outros 03 (três) servidores técnico-administrativos (Eliza Cristina Morais Pereira, Letissandra Silva e Silva, Lucas
Regnier da Silva Correia) e 05 (cinco) bolsistas de apoio técnico. O Colegiado de linhas mantém uma reunião mensal para aprovação de demandas e discussão coletiva da gestão do programa.
Em 2020.2 o PPGEd concluiu o processo de credenciamento de novos
professores pesquisadores, tendo sido integrado ao seu quadro 5 (cinco)
novos pesquisadores que, entre outras atribuições, orientarão pesquisas
de mestrado e/ou doutorado. Ademais, nesse mesmo semestre foi aprovado o edital para seleção de novos pós-graduandos, serão oferecidas
54 vagas para o mestrado e 42 vagas para o doutorado, que ingressarão
no programa em 2021.2.
Os docentes do PPGEd desenvolvem pesquisas em rede, em parcerias
com pesquisadores de universidades tanto nacionais, quanto internacionais, provenientes de países como Espanha, França, Portugal, Canadá
entre outros. Essas parcerias possibilitam a ampliação dos cenários de
pesquisa e de formação dos docentes e discentes do programa, bem
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como a mobilidade de ambos, em estágios pósdoutorais, doutorados sanduíches e visitas
técnicas. Para efetivar essas parcerias, o
PPGEd conta não apenas com as agências
de fomento dos projetos coordenados pelos
docentes, mas também, numa perspectiva
institucional, compõe o Projeto PRINT/UFRN.
No ano de 2020 foram desenvolvidos 93
projetos de pesquisas, em 7 linhas cuja
coordenação se deu por 51 professores.
Esses projetos tiveram um total de 233
Pós-Graduandos envolvidos conforme
gráfico e tabelas a seguir.

Linha de Pesquisa

Número de
Cordenadores/as

Quantidades
de projetos

Educação e Inclusão
em Contextos Educacionais

8

17

Educação, Comunicação,
Linguagens e Movimento

5

9

Educação, Construção das
Ciências e Práticas Educativas

6

14

Educação, Currículo
e Práticas Pedagógicas

8

11

Educação, Currículo e Práticas
Pedagógicas | Educação, Estudos
Sócio-Históricos e Filosófico

1

1

Educação, Estudos
Sócio-Históricos e Filosófico

10

18

Educação, Política e Práxis Educativas

9

16

Educação, Representações
e Formação Docente

5

7

Total

51 Docentes

93

49

Estudantes
Pós-Graduação

Estudantes
Egressos

Estudantes
Pós-Doc

Participante
Externo

Educação e Inclusão em
Contextos Educacionais

35

2

1

2

Educação, Comunicação,
Linguagens e Movimento

24

0

0

2

Educação, Construção
das Ciências e
Práticas Educativas

22

1

0

2

Educação, Currículo
e Práticas Pedagógicas

31

3

0

3

Educação, Estudos
Sócio-Históricos e Filosófico

47

0

0

1

Educação, Currículo e
Práticas Pedagógicas |
Educação, Estudos
Sócio-Históricos e Filosóficos

1

3

0

0

Educação, Política
e Práxis Educativas

34

0

2

2

Educação, Representações
e Formação Docente

39

0

2

2

233

9

5

14

Linha de Pesquisa

TOTAL

50

Quantidade de Projetos por Linha de Pesquisa

Produção de Conhecimento PPGEd

Linha de Pesquisa

Curso

Qntd. de Defesas

Educação e Inclusão em
Contextos Educacionais

Mestrado

Doutorado

46

29

25

17

68

63

17

Modalidade

Educação, Comunicação,
Linguagens e Movimento

Participação de
Pesquisadores de
Outras Instituições

9

Educação, Construção
das Ciências e Práticas
Educativas

14

Educação, Currículo e
Práticas Pedagógicas

(video
conferência)

Produção de Conhecimento
Graduação

11

Curso
Qntd. de Defesas

Educação, Currículo e Práticas Pedagógicas | Educação,
Estudos Sócio-Históricos
e Filosóficos

Modalidade

1

Educação, Política e
Práxis Educativas

Participação de
Pesquisadores de
Outras Instituições

16

Graduação
61
Presencial/Remota
-

NEI
Educação, Estudos
Sócio-Históricos e Filosófico

18

Educação, Representações
e Formação Docente

7
0

2

4

Quantidade de Pesquisas

6

8

10

12

14

16

18

Em 2020, o NEI contou com 9 projetos de
pesquisa, sendo um deles com financiamento da
Pro-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ) da UFRN.
Esses projetos envolveram 39 docentes, professores do NEI e de licenciaturas, 9 estudantes,
sendo 4 de graduação e 5 de pós-graduação,
além de 4 servidores técnicos administrativos.
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Pesquisa - PPGEEsp
O PPGEEsp, no ano de 2020, contou a colaboração de 14 (quatorze) docentes, dos quais,
10 (dez) foram permanentes e 04 (quatro)
colaboradores. Os docentes que integram o
PPGEEsp, fazem parte, além do DFPE e DPEC,
dos Departamentos de Artes, Fisioterapia,
Fonoaudiologia e Psicologia. Em 2020.2 o
PPGEEsp concluiu o processo de recredenciamento dos professores colaboradores, tendo
sido integrado ao seu quadro 4 (quatro) novos
pesquisadores permanentes que, entre outras
atribuições, orientarão pesquisas de mestrado
e/ou doutorado. Entre os docentes permanentes, o Programa conta com a colaboração de 02
(duas) docentes aposentadas.
O programa conta com duas linhas de pesquisa,
“Educação, Tecnologia Assistiva, Acessibilidade
e Cultura” e “Processos de ensino e de aprendizagem na perspectiva da Educação Especial”.
A linha de pesquisa “Educação, Tecnologia
Assistiva, Acessibilidade e Cultura” estuda
dimensões da acessibilidade e sua relevância para garantia dos direitos da pessoa com
deficiência no acesso, participação e aprendizagem nas diversas instâncias como: instituições
escolares, manifestações artísticas e culturais,
lazer entre outras. Busca apresentar diretrizes
e políticas da acessibilidade com ênfase para
tecnologias assistivas, audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos; tradução

e interpretação em Língua de Sinais Brasileira (LSB), além de explorar
estratégias educacionais e as tecnologias assistivas na perspectiva da
formação de diversos profissionais da educação especial na proposição de propostas interventivas e suas contribuições para os processos
educacionais. Já a linha “Processos de ensino e de aprendizagem na
perspectiva da Educação Especial” investiga a organização do ensino e
os processos de aprendizagem de alunos com deficiência, alunos surdos,
alunos com transtornos de desenvolvimento e alunos com altas habilidades e valoriza temáticas relacionadas ao currículo escolar na perspectiva da Educação Especial e suas interfaces com os processos de escolarização nas diferentes etapas, níveis e modalidades da educação.
Número de
docentes

Número de
discentes

Educação, Tecnologia
Assistiva, Acessibilidade
e Cultura

7

7

Processos de ensino
e de aprendizagem
na perspectiva da
Educação Especial

7

8

Linha de pesquisa

Durante o componente “Materiais e Objetos Educacionais na Perspectiva da Educação Especial” todos os alunos do PPGEEsp desenvolveram
produtos técnico-tecnológicos. Os produtos foram cadastrados e divulgados na plataforma do EduCapes sendo, inclusive, o produto de uma
das discentes reconhecido pelo portal Diversa, vinculado ao Instituto
Rodrigo Mendes (https://diversa.org.br/).
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Extensão
Ações de Extensão
As ações de extensão realizadas no âmbito do
Centro de Educação advêm da necessária articulação entre as formações inicial e continuada
e do compromisso com a luta por uma educação de qualidade no Estado do Rio Grande do
Norte e também da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte – UFRN, considerando
a permanente interlocução com os sistemas
públicos de ensino.
As ações de extensão planejadas e executadas
no ano de 2020 foram diretamente afetadas
pelo contexto de pandemia da COVID-21, na
medida em que a maioria delas foram pensadas, a priori, para serem desenvolvidas no
formato presencial. Em razão da impossibilidade de tal formato, realizou-se, intermediado
pelo Programa de Formação Continuada do CE
(PROFOCO-CE), interlocuções com a PróReitoria de Extensão com vistas ao desenvolvimento de alternativas a esta situação. Com
a indicação da possibilidade de adaptação das
ações propostas para o formato remoto, foi
possível minimizar as adversidades provenientes desta nova realidade imposta.
Há de se ressaltar que tanto este contexto de
pandemia, quanto a diminuição substancial de

financiamento interno, acarretaram em uma
diminuição das ações de extensão em relação
ao ano anterior. Abaixo, apresentamos um
quadro síntese contendo a dimensão quantitativa das ações de extensão realizadas pelo
Centro em 2020.

Ações de Extensão por tipo Centro de Educação - 2020
Tipo

Quantidade

Curso

20

Evento

38

Produto

4

Projeto

28

Programa

0

Prestação de Serviço

0

Total

90

Obs.: Consideradas as ações coordenadas por servidores
docentes e/ou servidores técnico-administratvos do
Centro de Educação.
31%

22%

4%

42%

Curso
Evento
Produto
Projeto

Dentre estas ações, damos destaque aos cursos
de capacitação realizados no corrente ano,
constantes no quadro abaixo:
Curso

C.H

Dep./Uni.

Formação online para
assessores da sme/natal
e gestores das escolas.

60

DFPE

Linguagem teatral na
infância: múltiplos olhares,
múltiplas vivências.

160

NEI/CAp

Preparação para
seleção de mestrado.

120

DPEC

Gestão e diversidade na
escola: relações, processos
e políticas públicas.

120

DPEC

Ensino de arte: práticas
inclusivas na educação
da infância.

160

NEI/CAp

Atividades desplugadas no
atendimento educacional
especializado: o pensamento computacional no
contexto inclusivo.

60

DPEC
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6. Demonstrações
Contábeis

Demonstrações de Despesas
As despesas do Centro de Educação são ordenadas pela Pró-Reitoria
de Administração, em razão da decisão do Centro de não implementar
um Setor de Execução Orçamentária desde a sua instalação, em 2011.
Sendo assim, o Relatório de Despesas executadas pelo Centro de
Educação (Anexo 3) apresenta o resumo das despesas com custeio,
serviços de pessoa jurídica, material de consumo, material permanente,
locação de mão de obra, diárias e passagens, bem como despesas de
outras naturezas.

55

Informações
7. Outras
Relevantes

Como informações relevantes, queremos destacar a política editorial
do Centro de Educação que, a despeito das severas restrições impostas
em razão da pandemia da COVID-19, desenvolveu ações relevantes em
2020, com destaque para:

1

Parceria entre os departamentos acadêmicos e o Centro
de Educação com a SEDIS para a publicação de livros e
materiais didáticos, propostos por professores e professoras
do Centro de Educação;

2

Criação de edital de publicação por parte do PPGEd,
contemplando membros do Programa e pesquisadores
convidados;

3

Manutenção das edições virtuais das revistas do Centro
de Educação (Revista Prometeu; Cadernos de Estágio; e
Revista Educação em Questão)

No que se refere à Revista Prometeu, a mesma é uma publicação
on-line do Laboratório de Tecnologia Educacional e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação (COMBASE), do
Centro de Educação, cuja periodicidade é anual, com fluxo contínuo de
proposta de artigos. Centra-se, fundamentalmente na interface entre
Educação e Tecnologia da Informação, abrigando contribuições de
professores e pesquisadores do Centro de Educação, da UFRN e de
outras instituições de Ensino Superior, cujos estudos estejam relacionados à graduação, pós-graduação e cenários educacionais da Educação Básica. A atual coordenação editorial esforça-se em consolidar a
regularidade de publicação do periódico e sua adequação às normas

editoriais adotadas pelo país. Link:http://lte.
ce.ufrn.br/prometeu/ Já o periódico Cadernos
de Estágio é uma revista de publicação semestral vinculada ao Laboratório Interdisciplinar
de Formação de Educadores (LIFE), do Centro
de Educação (CE). A linha editorial da revista
abriga produções críticoreflexivas de natureza
científica e artística sobre as diversas experiências construídas nos (entre)espaços dos
Estágios Supervisionados de Formação de
Professores.
A revista nasceu no primeiro semestre de
2019 como trabalho coletivo idealizado em
uma turma de Estágio no curso de licenciatura
em Ciências Biológicas, e desde então vem se
concretizando como um periódico científico.
Atualmente conta com 04 edições publicadas,
a saber: v0n0, piloto (2019); v1n1, saberes
em diálogo (2019); v1n2, ciências na cidade
(2019); e v2n1, janelas de diálogo (2020).
Nessas edições, foram publicados mais de 90
textos (entre relatos de experiências, artigos,
ensaios e poesias) de alunos/as dos cursos de
Licenciatura (estagiários), professores da Educação Básica e gestores escolares (supervisores de estágio), professores de Instituições de
Educação Superior (Orientadores de Estágio)
e pesquisadores e pesquisadoras que desenvolvem estudos sobre os Estágios Supervisionados de Formação de Professores. Em
fevereiro de 2021 está programado para sair
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o próximo número da revista, v2n2, contando
com experiências dos estágios supervisionado, desenvolvidas em contextos de ensino
remoto, em vários cursos de licenciatura da
UFRN.
A Revista Educação em Questão, por sua vez,
é um periódico do Centro de Educação e do
Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGED), com publicação online. O acesso
às publicações é aberto e sua classificação é
Qualis A2 na área de Educação. Seu fluxo de
submissão é contínuo para prover quatro edições anuais com artigos originais e inéditos de
Educação, resultantes de pesquisa científica,
resenhas de livros e documentos históricos.

Revista Educação em Questão integre mais
indexadores internacionais reconhecidos, com
base nos critérios exigidos.
Cabe ressaltar que os esforços empreendidos
em prol da consolidação e ampliação da política editorial do Centro de Educação articulam-se ao objetivo de avançar em direção à
democratização do processo de produção e
divulgação do conhecimento científico bem
como ao compromisso de prestar apoio institucional permanente, incrementando assim as
articulações entre ensino, pesquisa e extensão
no âmbito universitário e de interlocução com
a sociedade.

Em 2020, foi submetido para a Revista Educação em Questão um total de 303 manuscritos, o que representou um acréscimo de 83
manuscritos em relação ao número de submissões no ano de 2019. Desses, foram aceitos e
publicados um total de 65 artigos científicos e
12 resenhas, assim distribuídos: 1ª Edição (16
artigos e 3 resenhas) – 2ª Edição (15 artigos e
3 resenhas) – 3ª Edição (15 artigos e 3 resenhas) 4ª Edição (19 artigos e 3 resenhas).
No período de janeiro de 2020 a janeiro de
2021, o Google Scholar contabilizou que 426
artigos da Revista Educação em Questão
foram citados. Para o ano de 2021, é projeto
do Conselho Editorial e Consultivo que a
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8. Anexos

Links para os anexos

Anexo 1: Plano Quadrienal
Link direto: https://drive.google.com/file/
d/1HNrzaCObLE4mjnFUjpiIvr0523umKK8J/
view?usp=sharing

Anexo 2: Edital: Curso de
Pedagogia a Distância
Link direto: https://drive.google.com/file/d/1y0ZpBNkGJjGNtFLXLqzZ_5OxxAWUyeLv/
view?usp=sharing

Anexo 3: Relatório de Despesas
da Unidade
Link direto: https://drive.google.com/file/
d/1OWMafUmr8knSL6BbyII6zESnhB4lKd9z/
view?usp=sharing
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