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Apresentação
O Centro de Educação prioriza, em seu Plano 
Quadrienal de Gestão (2015-2019) (anexo 1),
ações que contribuam para a valorização do 
magistério, a política de formação inicial e 
continuada dos profissionais, a democratização 
do acesso de milhares de jovens que buscam o 
ensino superior e o fortalecimento da 
educação básica, por intermédio da expansão 
e consolidação do Núcleo de Educação da 
Infância (NEI/CAp) bem como do diálogo 
produtivo e ações em parceria com os sistemas 
de ensino públicos, estaduais e municipais.

Nesse sentido, este relatório tem como 
objetivo sistematizar informações sobre as 
ações de ensino, pesquisas, extensão e gestão 
universitária, realizadas no ano de 2019, por 
docentes, servidores técnico-administrativos 
e discentes do Centro de Educação (CE) e 
suas Unidades, as quais se orientam pela 
perspectiva de atendimento à 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 
e na produção e disseminação do saber. Jefferson Fernandes Alves Cynara Teixeira Ribeiro

Foto: Caroline Macedo

Diretor Vice-Diretora

https://drive.google.com/file/d/1LdfnhOuPbq3eCT0uO10hjEGNjt3KSfx9/view?usp=sharing
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A base legal considerada para elaboração das análises 
desenvolvidas e apresentadas neste Relatório está fundada no 
art. 45, inciso VI, 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.

O ano de 2019, a exemplo do ano anterior, foi marcado por 
mudanças nas políticas educacionais com a revogação de 
importantes conquistas da Constituição Brasileira de 1988, 
bem como da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
LDB n° 9394/96, e dos avanços previstos na Lei nº 13.005, de 
25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de Educação 
(PNE 2014-2024), com impactos restritivos consideráveis para 
a Educação Básica e o Ensino Superior do Brasil.

Em vista da orientação macropolítica do Governo Federal, 
registraram-se, em 2019, novos cortes nos investimentos 
sociais, afetando consideravelmente o orçamento das áreas 
da Educação e da Ciência e Tecnologia. Em decorrência do 
contingenciamento orçamentário imposto às Instituições 
Federais de Ensino Superior do país, instaurou-se uma 
conjuntura de incertezas que suscitou rearranjos institucionais 
no contexto da UFRN e do Centro de Educação em favor da 
preservação de ações fundamentais que contribuíssem para 
o cumprimento da missão da UFRN e dos objetivos do Centro 
de Educação. Em vista disto, foi assumido como eixo 
orientador a interlocução sistemática com os sistemas públicos 
de ensino e com as escolas em favor do delineamento de ações 
prioritárias e convergentes nos campos da formação inicial 
e continuada que pudessem, pelo menos, enfrentar as 
frustrações sociais das metas e ações previstas para a 
Educação Brasileira no PNE 2014-2024, duramente 

Fonte da imagem: Site do Centro de Educação
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comprometidas pelos cortes orçamentários e reformas 
governamentais em curso, além de assegurar o alinhamento 
dos cursos e programas do Centro de Educação com as 
políticas de formação docente engajadas com a qualificação 
e valorização do magistério.

Nesse sentido, apesar das restrições impostas pela conjuntura 
adversa, o Centro de Educação realizou e atuou como parceiro 
em diversos eventos que visaram refletir sobre os desafios 
e potencialidades existentes nas redes públicas de ensino 
do Rio Grande do Norte, assim como sobre o compromisso 
da Universidade com a melhoria da educação básica, tendo 
em vista o papel das escolas como coformadoras das/os 
nossas/os estudantes. Adicionalmente, foram firmados 
convênios e instituídos grupos de trabalho na perspectiva 
de fortalecer a articulação com as redes por intermédio da 
colaboração na implementação de programas, projetos e 
ações.

Deste modo, o Centro de Educação procura expressar neste 
Relatório o esforço de cumprir seus objetivos como inerentes 
ao papel da UFRN em favor do desenvolvimento educacional 
do país e do Rio Grande do Norte, assumindo como referência 
a defesa do Ensino Superior e da Educação Básica como 
pública, gratuita, democrática, inclusiva, emancipatória, 
laica e de qualidade socialmente referenciada.

Jefferson Fernandes Alves
Cynara Teixeira Ribeiro
Direção do Centro de Educação 

Para a elaboração deste Relatório, tomou-se como referência 
o Plano Quadrienal de Gestão do Centro Educação (2015-
2019), no qual estão definidas 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.
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1.1

Consolidação e a expansão 
dos cursos de graduação 

e de pós-graduação no 
Centro de Educação.

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.

1.3

Reflexão e implantação das 
novas Diretrizes Curricu-

lares Nacionais para a
Formação dos Profissionais 
do Magistério para a Edu-

cação Básica, contribuindo 
para o processo de refor-

mulação dos cursos de 
licenciatura na UFRN.

1.4

Proposição de políticas de 
formação de profissionais 

do magistério,
considerando o fortalec-
imento da pesquisa e da 

extensão na área de edu-
cação, o

atendimento das metas do 
PNE e PEE/RN e as articu-

lações com as Pró-Reitorias 
Acadêmicas da UFRN.

1.5

Consolidação do Projeto 
dos Laboratórios Interdis-

ciplinares 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

Proposição de política de 
internacionalização para 
o CE, incentivando inter-
câmbios e ações de coop-
eração com instituições 

estrangeiras, tendo como 
referência a política de 

internacionalização e de 
mobilização estudantil da 

UFRN.

1.7

Apoio às políticas de 
inclusão dos discentes, 

contribuindo para acon-
tinuidade de seus estudos 
e maior envolvimento nas 

atividades acadêmicas, 
tendo como referência 
a formação cidadã e a 

melhoria da qualidade da 
educação.

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.

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.

Linhas
de

Ação

DIRETRIZ 1 - Expansão, qualificação da formação profissional e Inserção social da área de educação
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Linhas
de

Ação

Linhas
de

Ação

DIRETRIZ 2 - Democratização da Gestão de Pessoas

DIRETRIZ 3 - Modernização da Gestão Administrativa, Financeira e de Infraestrutura

2.1

3.1 3.3 3.43.2

2.2

Consolidação da política de formação dos 
servidores técnico-administrativos e do-
centes do CE, incentivando a qualificação 

profissional, de acordo com os planos 
trienais de cada Unidade.

Ambientação, reforma e 
manutenção dos espaços 

e dos equipamentos 
destinados às atividades 

acadêmicas e administra-
tivas do CE.

Fortalecimento da comu-
nicação e das interações 
entre os servidores lota-

dos nas diversas unidades 
do CE que concorram 

para a melhoria das ativi-
dades profissionais e para 

a qualidade de vida dos 
servidores do CE.

Participação ativa dos 
representantes nas diver-
sas instâncias colegiadas, 

Fóruns e Comissões, 
orientando-se pela defesa 

das diretrizes e metas 
assumidas pelo CE e pela 

UFRN.

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.

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

assegurando as condições para o desen-
volvimento das atividades acadêmicas e 

administrativas do CE.



Visão geral organizacional e 
ambiente externo1.
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O Centro de Educação (CE) integra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte como uma de suas unidades, congregando os 
Departamentos Acadêmicos de Fundamentos e Políticas da Educação e de Práticas Educacionais e Currículo; os Cursos e Programas 
de Graduação, de Pós-Graduação e de Formação Continuada e as Unidades Suplementares.

O CE

Desenvolver Cursos de 
Graduação, Pós-Graduação 

e Extensão na área das Ciências 
da educação, respondendo pela 

iniciação e pelo 
aprofundamento na pesquisa 

científica e pedagógica 
dos estudantes;

Contribuir para a reflexão 
filosófico-crítica, 

a investigação científica 
e a construção do 

conhecimento por meio da 
integração da pesquisa, do 

ensino e da extensão;

Contribuir para a capacitação 
e a formação dos quadros 

docente e técnico-
administrativo da 

Universidade, visando 
à melhoria da qualidade 

do trabalho;

Promover a extensão 
universitária com 

a construção e a socialização 
do conhecimento sobre a área 

de educação;

Estabelecer articulações com 
os sistemas de ensino, 
assegurando ações de 

formação continuada dos 
profissionais da educação.

Desenvolver o ensino de 
educação básica na educação 

infantil e no ensino 
fundamental, articulando 

à pesquisa, à extensão 
e à formação de professores 

que atuam com a infância 
e a juventude;

São objetivos do Centro de Educação:

1 32 4 65
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Levando em conta tais objetivos, a estrutura interna do CE tem o Conselho de Centro (CONSEC) como órgão deliberativo de extrema 
importância no delineamento e tomada de decisão, considerando a Direção do Centro como órgão de execução e aglutinação de 
esforços institucionais para a formação de profissionais do Magistério em suas dimensões inicial e continuada. Abaixo, o detalhamento 
dessa estrutura interna:

Estrutura Interna das Unidades
Unidades 

Organizacionais

Secretaria Geral

Coordenadoria
Administrativa

Assessorias

Departamentos
Acadêmicos

Laboratório 
Interdisciplinar de 

Formação de
Educadores - 

LIFE

Direção
do

Centro

Setor de Protocolo e Atendimento

Setor de Patrimônio, Materiais e Almoxarifado

Setor de Informática

Assessoria Técnico-Científica

Assessoria Acadêmica

Assessoria de Planejamento e Orçamento

Laboratório de Ensino e Aprendizagem – LEA

Laboratório de Políticas Educacionais – LAPE

Laboratório de Tecnologia Educacional – LTE

Laboratório de Tecnologia Assistiva do Centro de Educação – LATECE

Laboratório de História e Memória da Educação – LAHMED

Laboratório de Práticas Pedagógicas na Educação das Infâncias - LAPPEI

Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação – DFPE

Departamento de Práticas Educacionais e Currículo - DPEC

Estrutura do centro de educação
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Estrutura Interna das Unidades
Unidades 

Organizacionais

Coordenações 
de Cursos de
Graduação

Coordenações de
Programas de 
Pós-Graduação e 
de Formação
Continuada

Coordenação 
Pedagógica
das Licenciaturas

Biblioteca Setorial 
Moacyr de Góes

Unidade Suplementar

Direção
do

Centro

Coordenação do Curso de Pedagogia Presencial

Coordenação do Curso de Pedagogia a Distância

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEd

Coordenação de Formação Continuada - PROFOCO

Núcleo de Educação da Infância – Colégio de Aplicação – NEI/ CAp

Fonte: Regimento Interno do CE
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organograma do centro de educação
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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 e 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 4° pavimento do NEPSA II, com 660,04 m² 
de área construída, abriga as atividades do Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGEd). Esse espaço comporta 
duas salas para o Laboratório de Políticas Educacionais (LAPE), 
duas salas para o Laboratório de História e Memória da 
Educação (LAHMED), duas salas para o Programa Editorial 
e 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).

A vigência da Emenda Constitucional nº 95, a qual fixa o congela-
mento, por duas décadas, dos gastos governamentais com políticas 
sociais, comprometeu, drasticamente, as ações institucionais da 
UFRN e, por conseguinte, do Centro de Educação. A redução dos 
recursos orçamentários de custeio e investimento a patamares 
referentes ao ano de 2014 foi acompanhada, em 2019, de um 
contingenciamento que afetou as expectativas de ações e metas 
implicadas na ampliação das ações de ensino, pesquisa e extensão.

A instituição da referida emenda, acompanhada de cortes 
orçamentários e de um conjunto de (contra)reformas educacionais 
em curso, certamente, estão frustrando as metas delineadas no 

Ambiente externo

Sobre o ce



19

1  Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Relatório do 2º Ciclo 
de Monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação – 2018. 2. ed. – Brasília, DF : Inep, 2019

contexto do PNE 2014-2024, as quais orientam (ou deveriam 
orientar) as políticas institucionais no contexto da educação 
brasileira. Dessa forma, o papel das universidades no 
enfrentamento das desigualdades e assimetrias referentes à 
educação como direito social básico é severamente comprometido.
Verifica-se, portanto, um desafio expressivo para a educação 
brasileira de modo geral e, em particular, para as Instituições 
Públicas de Ensino Superior no que se refere ao cumprimento das 
Metas do PNE 2014-2024. Tal desafio é agravado, sobremaneira, 
pela redução institucional dos investimentos na Educação e da 
correlata desvinculação obrigatória de patamares já pactuados 
para a observância das expectativas sociais de redução das 
assimetrias e desigualdades sociais no campo da Educação.

Uma das Metas duramente atingidas será 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. Nesse sentido, o Relatório 
do 2º ciclo de monitoramento das Metas do Plano Nacional de 
Educação – 2018 (Inep)[1] já aponta, em 2017, uma queda na 
taxa bruta de matrícula (1,4 p.p.), sendo o Nordeste a região 
com menores índices de crescimento (27,7%). Nesse contexto, 
o RN, em 2017, de uma população jovem (de 18 a 24 anos) de 
388.564 pessoas, apenas 129.599 (33,4%) estavam matriculadas 
no Ensino Superior. Em relação à Taxa Líquida de Matrícula, que 
diz respeito a um indicador de acesso à educação, considerando 
a relação entre idade e nível de ensino, o Relatório do INEP, já 
mencionado, informa que, em 2017, também se observou uma 
queda de 23,2%, em nível nacional, em relação ao período de 

2012 a 2016. O Nordeste também apresenta menores percentuais 
em relação ao território nacional (16,8%). No caso do Rio Grande 
do Norte, a taxa líquida de matrícula ficou em 20,7% em 2017, 
contemplando 80.363 jovens de sua população na faixa etária 
de 18 a 24 anos.

O decréscimo de atendimento em nível de graduação, verificado 
em 2017, pode constituir-se em uma tendência, cujo delineamento 
será acompanhado por severas restrições no que se refere 
à renovação dos quadros de professores e de servidores técnico-
administrativos, com impactos, também, no funcionamento 
e oferta de vagas nos programas de pós-graduação stricto sensu, 
que corresponde à Meta 13 do PNE 2014-2024.

Se considerarmos as iniciativas federais de formação dos 
profissionais do magistério da educação básica em curso, 
verificaremos que a secundarização do envolvimento das 
Instituições Públicas Federais é um dos aspectos que concorrem 
para o não cumprimento das Metas 15 (a qual explicita 
a necessidade de que todos(as) os(as) professores(as) da 
educação básica possuam formação específica, por meio de 
curso de licenciatura na área de conhecimento de atuação) e 16 
(formação, em nível de pós-graduação, de 50% dos professores 
da educação básica e de formação continuada para todos 
os profissionais da educação básica na respectivas áreas de 
atuação) do PNE 2014-2024.

A configuração de descumprimento de tais metas se materializa 
de forma mais contundente ainda em decorrência das severas 
retrações orçamentárias e institucionais no que se refere 
à política de Educação a Distância do governo federal, 
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cuja configuração não presencial dos processos de 
ensino-aprendizagem, acompanhados dos mecanismos 
de monitoramento e avaliação devidos, constitui-se em 
procedimentos substanciais de inclusão e enfrentamento 
das desigualdades territoriais, sobretudo, no que se refere 
à formação inicial e continuada de profissionais do magistério 
da Educação Básica.

Em face deste contexto, coube à UFRN e, por conseguinte, ao 
Centro de Educação, a definição de prioridades em favor do 
cumprimento de suas obrigações institucionais. Levando em conta 
seus objetivos e seus princípios de democracia, transparência, 
participação e trabalho coletivo, o Centro de Educação, em 2019, 
empreendeu esforços no sentido de delinear ações convergentes 
e articuladoras, considerando a interlocução com as escolas, com 
as Secretarias Municipais de Educação, com a União de Dirigentes 
Municipais de Educação (UNDIME) e com a Secretaria de Estado 
da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), conforme 
assinalamos abaixo.



planejamento estratégico e 
governança2.
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GESTÃO

Em decorrência do cenário de restrições orçamentárias e de 
rearranjo nas políticas educacionais do país, a UFRN tomou 
a iniciativa de redimensionar seu custeio para preservar suas 
atividades finalísticas, orientando suas unidades acadêmicas 
no sentido de ampliar os procedimentos de austeridade e de 
contenção de despesas em favor do cumprimento de suas 
obrigações fundamentais. Nesse sentido, o Centro de Educação, 
por intermédio do CONSEC, suspendeu a concessão de diárias, 
passagens e auxílio para eventos, excetuando àquelas atividades 
com financiamento próprio de projetos internos ou externos. No 
final do segundo semestre de 2019, houve algumas liberações 
em decorrência do repasse das parcelas restantes que estavam 
sob contingenciamento federal.

O processo de tomada de decisão no cotidiano da gestão 
administrativa se pautou na consulta e deliberação colegiadas, 
considerando a mobilização do fórum de gestores e do Conselho 
de Centro, levando em conta as decisões e encaminhamentos 
dos Cursos (colegiados) e Departamentos (plenárias), as quais 
poderiam ser ratificadas ou alteradas, sobretudo, no CONSEC.
Ademais, a análise conjuntural e a constituição de eixos 
orientadores foram contemplados nos dois seminários de 
avaliação e de planejamento realizados no início de cada semestre 
letivo de 2019, os quais se orientaram pela perspectiva de uma 
articulação interna no Centro e em relação à UFRN, bem como 
pela necessidade de ampliação da interlocução com os sistemas 
públicos de ensino. Nesse sentido, foram empreendidos esforços 

na proposição de ações convergentes e articuladas que levassem 
em conta o diálogo interno e externo, com destaque para 
a interlocução com as escolas, tendo como referência as 
experiências na área de estágio, do Programa de Iniciação à 
Docência (PIBID) e do Residência Pedagógica, e com os Sistemas 
Públicos de Ensino (Secretaria de Educação de Natal, União dos 
Dirigentes Municipais de Educação e Secretaria de Estado de 
Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer), notadamente em 
relação às iniciativas de formação inicial e continuada de 
profissionais do Magistério da Educação Básica.

Para tanto, além de contar com a atuação direta da Direção 
do Centro de Educação, tais iniciativas são executadas por 
coordenações específicas, como no caso do PIBID e da Residência 
Pedagógica e por grupos de trabalho, como no caso da área de 
estágio. O grupo de trabalho na área de estágio é vinculado ao 
Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC) 
e à Coordenação Pedagógica das Licenciaturas (COORDLICE), a 
qual é responsável pelo Fórum das Licenciaturas da UFRN, bem 
como pela articulação das licenciaturas em favor da formação 
de professores para a Educação Básica em parceria com a PRO-
GRAD.

No caso da formação continuada de professores, o Centro de 
Educação conta com um Programa de Formação Continuada 
(PROFOCO), o qual se responsabiliza pela mobilização interna 
de professores e iniciativas neste campo, ao mesmo tempo 
em que estabelece interlocução com os sistemas públicos de 
ensino, na perspectiva de mediar a oferta de propostas formativas 
em sintonia com as demandas efetivas. Em decorrência da falta 
de financiamento do governo federal, tais iniciativas devem ser 
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objeto de negociação com as instituições demandantes, cuja 
oferta, em sua maioria, considera o esforço acadêmico dos 
professores envolvidos nos campos da pesquisa e da extensão, 
sem contrapartida, ou contando com projetos aprovados no 
contexto da UFRN.

Do ponto de vista da pesquisa, o Centro de Educação conta 
com 23 grupos de pesquisa e com o Programa de Pós-Graduação 
em Educação, com conceito 5 e um dos programas mais antigos 
da UFRN, que contribui, expressivamente, para a formação 
de pesquisadores na área de educação, com forte impacto nas 
regiões Norte e Nordeste. Do ponto de vista do Ensino, 
o Centro de Educação, além de responder pelas disciplinas 
pedagógicas da formação dos professores das licenciaturas do 
Campus Central – Natal/RN, ofertadas pelos Departamentos 
de Fundamentos e Políticas da Educação e de Práticas 
Educacionais e Currículo, tem sob sua responsabilidade os 
cursos de Pedagogia Presencial e a Distância. O primeiro 
contemplado no Campus Central da UFRN, e o segundo com 
turmas nos polos de Nova Cruz, Currais Novos, Caicó, Marcelino 
Vieira, São Gonçalo do Amarante e Lajes.

Destaca-se, ainda, o Núcleo de Educação da Infância, que, por 
sua condição de Colégio de Aplicação, recebe estagiários de 
várias áreas formativas da UFRN, sobretudo das licenciaturas. 
Além disso, o NEI/CAp desenvolve projetos de pesquisa e de 
extensão (anexo 5 e anexo 6) acerca da formação de professores 
para 
a educação da infância, constituindo-se em uma das principais 
referências do estado na área. Além da participação de 
representantes do Centro de Educação nas diversas instâncias 

colegiadas da UFRN, destaca-se o papel estratégico do 
envolvimento deste Centro no que se refere à participação 
e às iniciativas mais gerais da UFRN acerca da formação inicial 
e continuada de profissionais do Magistério da Educação Básica, 
a partir de uma interlocução mais sistemática com a PROGRAD, 
a PROEX e a SEDIS. Nesse campo, ressalta-se, ainda, o fato de que 
o Centro de Educação responde pela coordenação geral do 
Comitê Gestor Institucional de Formação de Profissionais do 
Magistério da Educação Básica, o qual tem como objetivo 
fundamental mediar as iniciativas formativas, financiadas pelo 
MEC, junto aos sistemas públicos de Ensino.

Esse delineamento mais geral da estrutura do Centro de Educação 
orienta-se pela necessidade do desenvolvimento de ações 
articuladas em favor da melhoria da qualidade da Educação 
Básica, o qual se constitui em um dos eixos fundamentais da ação 
institucional da UFRN e um dos principais objetivos assumidos 
pelo Centro de Educação.

https://drive.google.com/file/d/1A4tDxOMt2gPhPlSFJDN8THrgwUVMxYk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tDxOMt2gPhPlSFJDN8THrgwUVMxYk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jV6wQrr7N5S0LadEtiAif95li2XtW14X/view?usp=sharing


gestão de riscos e controles 
internos3.
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GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS 

A resolução nº 016/2017 – CONSAD, que institui a Política de 
Gestão de Riscos da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN e cria o Comitê de Governança, Riscos e Controles, 
em seu art. 2º, estabelece: “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.” Ainda que a UFRN esteja em 
processo de implantação de seu Plano de Risco, instituído pela 
resolução nº 076/2017 – CONSAD, de 21 de dezembro de 2017, 
o Centro de Educação procura, em seu cotidiano administrati-
vo e acadêmico, considerar as diversas dimensões de controle 
interno (identificar, avaliar, administrar, controlar e monitorar) 
de possíveis riscos ao cumprimento dos objetivos institucionais, 
sobretudo os finalísticos. Para tanto,  contou com as instâncias 
coletivas e colegiadas do CE, bem como com os diversos setores 
administrativos.

No que se refere ao Gerenciamento de Riscos, é necessário 
reiterar que os cortes orçamentários e o respectivo 
contingenciamento configuraram-se em um dos principais riscos 
externos, exigindo da UFRN e do Centro de Educação a tomada 
de decisões institucionais de replanejamento e definição de 
prioridades, assumindo como referência o esforço de 
preservação das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 
e extensão. Para tanto, foram realizadas reuniões com 
a comunidade universitária do CE para esclarecer a conjuntura 

e a indicação de medidas a serem adotadas, a partir das 
orientações da UFRN: o uso racional e econômico de energia, 
do ar condicionado e de outros itens de custeio; suspensão 
de diárias e passagens para eventos; realização de ações de 
manutenção absolutamente necessárias ao funcionamento 
dos prédios.
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Considerando as atividades desenvolvidas em 2019, apresentamos abaixo a indicação dos possíveis riscos e das respectivas ações 
mitigadoras assumidas.

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

Descontinuidade da Oferta do Curso 
de Pedagogia a Distância

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

Reuniões sistemáticas dos Núcleos Docentes Estruturantes e dos Colegiados. 
Avaliação semestral no contexto dos Seminários de Planejamento e Avaliação do CE.

Negociação da UFRN junto ao MEC em decorrência da demanda dos sistemas 
públicas de educação em relação aos profissionais da Pedagogia.

Reuniões sistemáticas dos Núcleos Docentes Estruturantes e dos Colegiados. 
Avaliação semestral no contexto dos Seminários de Planejamento e Avaliação do CE.

Contato sistemático e reuniões semestrais das coordenações dos cursos 
com os estudantes.

Acompanhamento e discussão sobre o papel da orientação acadêmica.

Reuniões com a PROGRAD e SEDIS para de discussão de alternativas, face 
às alterações do Programa UAB.

Monitoramento permanente dos dados qualitativos e quantitativos da produção 
acadêmica dos pesquisadores do PPGEd; Mobilização das linhas de pesquisa no que 
se refere à produção científica dos seus membros – PPGEd.

Divulgação das ações institucionais voltadas à permanência dos estudantes, 
inclusive através da oferta de bolsas e auxílios, bem como articulações para 
a manutenção de programas como o PIBID.

Riscos Ações Mitigadoras
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Aumento nos indicadores de evasão 
e reprovação nos cursos de Pedagogia do CE

Baixa participação de estudantes nos eventos 
do Centro de Educação

Baixa participação dos professores dos sistemas 
públicos nos cursos ofertados

Baixa articulação das atividades de ensino 
e de extensão (interna e externa)

Redução de oferta de atividades de extensão

Divulgação antecipada das ofertas dos cursos. Planejamento das atividades com 
as Secretarias de Educação.

Divulgação e mobilização sistemática dos professores por parte do PROFOCO 
para responderem aos editais internos.

Mobilização das unidades do CE no delineamento de propostas convergentes 
e articuladoras.

Divulgação das atividades junto à comunidade estudantil.

Proposição do Programa de Extensão Universitária do CE por parte do PROFOCO.

Interlocução com os Sistemas Públicos de Ensino.

Articulação das atividades de extensão propostas com os professores, 
a coordenação do curso de pedagogia presencial e a coordenação do PPGEd.

Realização de reuniões e ações articuladas com a Secretaria de Inclusão 
e Acessibilidade (SIA) para acompanhamento das demandas dos estudantes com 
necessidades específicas que enfrentam impasses para permanecerem em seus 
respectivos cursos.

Acompanhamento dos estágios remunerados na perspectiva de promover 
melhores condições para os estudantes conciliarem suas atividades no estágio 
com as de estudo.

Riscos Ações Mitigadoras
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Discrepância entre as solicitações de turmas/
quantidade de alunos das disciplinas pedagógicas 

por parte das coordenações dos cursos de 
licenciaturas e as matrículas efetivadas

Acompanhamento das solicitações e contato sistemático com as coordenações 
dos cursos por parte das chefias dos departamentos.

Atuação dos membros dos CE nos colegiados dos diversos cursos de licenciatura 
para maior conhecimento das demandas existentes.

Atualização dos dados institucionais para apresentação à CPDI e à CCPTAE 
para fins de reposição.

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

Priorização das atividades de manutenção das dependências físicas do CE 
(salas de aula, ambientes coletivos, salas dos professores).

Realização de reparos emergenciais, com articulação com 
a Superintendência de Infraestrutura da UFRN.

Realização de reparos, por intermédio das empresas prestadoras de serviços 
e da Superintendência de Infraestrutura da UFRN.

Monitoramento das previsões de afastamentos, aposentadorias e remoções.

Realização de manutenção preventiva (elevadores e ares-condicionados).

Manutenção do Gerador de Energia do Centro de Educação.

Redução do quadro de servidores 
técnico-administrativos e professores 
(aposentadoria, remoção, exoneração)

Precarização das condições físicas 
das instalações do Centro de Educação

Precarização das condições físicas 
das instalações do Centro de Educação

Riscos Ações Mitigadoras
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Riscos Ações Mitigadoras

Orientações sobre os prazos legais dirigidas aos professores e às secretarias 
das unidades internas do CE.Inobservância dos prazos de solicitação 

de passagens, diárias/hospedagens

Acompanhamento das solicitações e dos relatórios apresentados.

Fonte: Centro de Educação



resultados da gestão4.
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Para dimensionarmos as ações realizadas em 2019, tomaremos 
como referência as três diretrizes assumidas pelo Plano de Gestão 
2015-2019, procurando qualificar as metas alcançadas e não 
alcançadas.

1.  Em relação à criação de um novo curso de graduação, o cenário 
político e econômico nos últimos anos e, em especial, as alterações 
nas políticas educacionais, acompanhadas das restrições 
orçamentárias, conduziram o Centro de Educação a priorizar 
a consolidação dos cursos ofertados em detrimento da oferta 
de novos cursos.

2.  Em 2019, em consonância com a meta 2 do PDI 2015-2019 da 
UFRN foram sistematizadas duas propostas de Mestrado Profis-
sional, por intermédio de comissões específicas e implicando a 
necessidade de ampliação dos programas de pós-graduação 
do Centro de Educação, com especial envolvimento do PPGEd. 
Assim, foram elaboradas as seguintes propostas: (a) Mestrado 
Profissional em Educação da Infância, o qual encontra-se em 
avaliação por parte da CAPES; e (b) Mestrado Profissional 
em Educação Especial (anexo 2), aprovado pela CAPES em 
28 de novembro de 2019 (anexo 3), com definição de oferta 
de vagas para a 1ª turma, em 2020, de acordo com edital 
nº 01/2019 (anexo 4).

3.  No que se refere à reestruturação curricular dos cursos 
de Pedagogia Presencial e a Distância, registra-se o esforço 
das duas coordenações e dos respectivos Núcleos Docentes 
Estruturantes na consolidação e monitoramento (Pedagogia 
Presencial) e na reforma curricular (Pedagogia a Distância), por 
intermédio da mobilização dos estudantes e dos professores 
dos dois departamentos do Centro de Educação e de outros 
departamentos que ofertam componentes para o curso de 
Pedagogia Presencial, contando, inclusive, com a participação 
de representantes dos Sistemas Públicos de Ensino. Destaca-se 
o papel da Assessoria Acadêmica em tais processos, que, em 

Resultados

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

Metas Resultados

Diretriz 1 - Expansão, qualificação da formação 
profissional e inserção social da área de educação

1.

2.

3.

4.

Propor a criação de um novo 
curso de graduação

Propor a criação de um mestrado 
profissional em educação

Promover a reestruturação 
curricular dos dois cursos 
de Pedagogia

Criar e instalar a Biblioteca Setorial 
do Centro de Educação

ALCANÇADO

ALCANÇADO

ALCANÇADO

NÃO
ALCANÇADO

https://drive.google.com/file/d/1qJcw505ef1KFGF11toTkLc2KByXnlPaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124BRp5z7p_MzuxG4Sjp6j_i2Y5eHKV_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rr3k9QRN89UoRGQ7LnYo8mnnrbZRD27R/view?usp=sharing
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articulação com a PROGRAD, assegura o acompanhamento 
a partir da perspectiva institucional de garantir a qualidade dos 
cursos de graduação ofertados pela UFRN.

4.  As atividades da Biblioteca Setorial no ano de 2019 contaram 
com um total de 1.171 (mil cento e setenta e uma) visitas, 1.415 
(mil quatrocentos e quinze) doações efetivadas, e os materiais 
já estão disponíveis para empréstimo/consultas. 40 (quarenta) 
trabalhos foram disponibilizados para a Biblioteca Digital de 
Monografias (BDM) e foram realizados 273 (duzentos e setenta 
e três) empréstimos domiciliares e 5 (cinco) entre bibliotecas. 
Além disso, foram realizadas 13 (treze) serviços de agendamentos, 
dentre eles, visita programada/orientação de normalização e um 
curso de extensão, intitulado “Teoria e Aplicação das Normas da 
ABNT para trabalhos acadêmicos”, capacitando um total de 30 
usuários no acesso e uso da informação.

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

Metas Resultados

1.

2.

Reformular o Projeto Pedagógico 
e Curricular para atendimento aos 
4° e 5° anos do Ensino Fundamental

Constituir uma Comissão 
para elaborar Plano de 
Trabalho articulado para 
a Escola de Aplicação

ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

1.  A Proposta Pedagógica do NEI/CAp tem como principal 
característica seu movimento na (re)construção e (re)consolidação. 
Nesse processo contínuo, a equipe docente do NEI/CAp
centrou-se em seu estudo, consolidação e reflexão, levando 
em consideração a homologação da Base Nacional Comum 
Curricular/BNCC, considerando o ideal teórico-metodológico 
que sustenta as práticas pedagógicas do NEI/CAp, construindo, 
coletivamente, uma Proposta Pedagógica em Movimento, que 
se propõe a fazer uma revisão sistemática pela equipe, em 
consonância com a contemporaneidade e as infâncias. Para 2020, 
está previsto o fechamento da proposta e a correlata aprovação.

2.  Embora o NEI/CAp tenha constituído um Plano de Trabalho na 
área de estágio, a partir do qual acolhe as demandas por estágio 
supervisionado das licenciaturas e de outras graduações da UFRN, 
para 2020, faz-se necessário uma discussão sistemática deste 
Plano em relação à política de estágio do Centro de Educação.
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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.

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

Metas

Resultados

Resultados

1.

1.

2.

3.

2.

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

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

Elaborar anualmente proposta 
de oferta de cursos de formação 
continuada

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

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

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

NÃO
ALCANÇADO

ALCANÇADO

ALCANÇADO

1.  Tal meta não foi plenamente alcançada em decorrência de que 
as reestruturações curriculares dos cursos nos anos anteriores, 
em sua maioria, orientou-se pela indicação dos componentes já
existentes. No entanto, coloca-se com um desafio para os 
Departamentos (DPEC e DFPE) a atualização das ementas dos 
componentes ofertados. É digno de destaque o esforço na 
reconfiguração curricular do curso de Pedagogia Presencial.

2.  Sob a responsabilidade da COORDLICE, e em parceria com 
a PROGRAD, foram realizados dois Fóruns das Licenciaturas. 
O primeiro consistiu em uma reunião ampliada, vinculada ao 
projeto de extensão Ciclo de Diálogos Universidade Escola, 
o qual contemplou a interlocução com Escolas Estaduais (Berilo 
Wanderley, Nestor Lima, Anísio Teixeira, Floriano Cavalcanti) 
que trouxeram suas críticas e proposições. Este Fórum ampliado 
foi realizado no dia 16 de maio de 2019, às 13h30, no Auditório 

da Reitoria, com um público estimado de 400 participantes. 
O segundo Fórum das Licenciaturas ocorreu no dia 20 de 
novembro de 2019, no auditório do Centro de Educação, com 
a participação de 40 professores, com o propósito de apresentar 
e discutir a minuta do novo regulamento dos Estágios 
Supervisionados de Formação de Professores, bem como 
de expor o desempenho das licenciaturas nos concursos 
realizados pela COMPERVE.
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1.  O não cumprimento desta meta decorreu do fato de que 
o Centro de Educação, em parceria com a PROGRAD, centrou 
esforços na elaboração da política de formação inicial 
e continuada de professores da UFRN, cuja resolução 
(nº 020/2018 - CONSEPE) foi aprovada em 19 de março de 
2018 e, desde então, orienta a política do Centro no campo da 
formação inicial e continuada de professores.

2.  As ações do PROFOCO, em 2019, pautaram-se pela 
perspectiva de articulação com o LIFE e com a COORDLICE em 
favor de ações convergentes, com destaque para a mobilização 
docente para a resposta aos editais internos, sobretudo de 
extensão. Um dos exemplos desse esforço de articulação é 
o projeto de extensão Ciclo de Diálogos Universidade Escola. 
Registra-se ainda a continuidade de dois cursos iniciados em 
2018: o Escola da Terra (3ª Edição) com 208 matriculados e 138 
aprovados, e o curso de aperfeiçoamento Educação, Pobreza e 
Desigualdade Social, com 300 matriculados e 248 aprovados. Por 
fim, merece destaque o esforço do PROFOCO na constituição, 
em parceria com a PROEX, de um Programa Institucional 
de Formação Continuada de Professores, com a perspectiva 
de implementação em 2020.

3.  O mencionado Ciclo de Diálogos Universidade Escola 
subsidiou o delineamento das ações convergentes do Centro de 
Educação nos anos subsequentes. Ademais, em favor dessa 
proposição, registram-se os encontros realizados com a Secretaria 
de Educação de Natal, com a UNDIME e com a Secretaria de 
Estado de Educação, de Cultura, de Esporte e de Lazer, no 
sentido de diagnosticar as ações realizadas pelo CE e pela UFRN 
no campo da formação de professores, bem como na perspectiva de 
levantar as demandas formativas dos Sistemas Públicos de Ensino.

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 Resultados

1.

2.

3.

4.

Elaborar o Regimento Interno da 
Unidade Suplementar LIFE para 
sua instalação 

Realizar a escolha da Coordenação 

Elaborar o Plano de Ação do LIFE

Implementar o Laboratório de 
Tecnologia Assistiva

ALCANÇADO

ALCANÇADO

NÃO
ALCANÇADO

ALCANÇADO

1.  O regimento interno do Laboratório Interdisciplinar de 
Formação de Educadores foi instituído por meio da Resolução 
n° 01/2018-CONSEC/CE, de 20 de dezembro de 2018.

2.  O LIFE é coordenado por uma Comissão Colegiada, composta 
pelos coordenadores dos laboratórios que o compõem, constituída 
de acordo com o que está disposto no art. 9° de seu Regimento.

3. As ações do LIFE foram planejadas e realizadas tendo como 
referência a articulação com outras unidades internas do CE 
e as proposições específicas de cada Laboratório. Para 2020, 
pretende-se a sistematização de um Plano de Ação do LIFE 
quadrienal, de acordo com as experiências construídas.
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4.  Atualmente, o Laboratório de Tecnologia Assistiva do Centro 
de Educação (LATECE) se configura em um polo de pesquisa, 
formação e disseminação de conhecimento em Tecnologia Assisti-
va, além de estar equipado com recursos de TA, dando suporte aos 
componentes da área de Educação Especial. Ademais, o LATECE 
é utilizado pelos componentes da área de Tecnologia Educacional.

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

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

Metas

Resultados

Resultados

1.

1.

2.

3.

4.

5.

2.

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

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

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

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

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

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

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

NÃO
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

NÃO
ALCANÇADO

1.  Esta linha de ação e suas respectivas metas foram 
comprometidas em decorrência das severas restrições 
orçamentárias impostas à Universidade, bem como em decorrência 
das alterações restritivas, impostas pelo Governo Federal, das 
políticas de internacionalização e de fomento de bolsas no 
exterior. No que se refere à internacionalização, o PPGEd 
participou de edital específico, mediado pela PPg, assegurando 
a representação da área de Educação.
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Linha de Ação 1.8 - Desenvolvimento de uma política cultural que 
contribua para a formação cidadã dos servidores técnico-adminis-
trativos, docentes e discentes, respeitando a diversidade de ex-
pressões artísticas e a preservação da memória e dos bens culturais.

Metas Resultados

1.

2.

3.

Realizar quatro Sextas Culturais 
por ano, no Centro de Educação

Organizar quatro edições do Café 
Pedagógico, por ano

Organizar duas edições do 
ENAPPE, no quadriênio

ALCANÇADO

ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

1.  O grupo de trabalho foi constituído em 2018, cujas proposições 
para 2019 foram apresentadas, mas não foram viabilizadas em 
decorrência das restrições orçamentárias, da restrição de pessoal, 
bem como das dificuldades técnicas de adaptação do espaço físico. 
Nesse sentido, pretende-se, em 2020, retomar as discussões com 
o Centro Acadêmico do Curso de Pedagogia, na perspectiva de 
delineamento de alternativas.

2.  O perfil socioeconômico do corpo discente do Curso 
de Pedagogia Presencial e a Distância é disponibilizado, 
trienalmente, por meio de questionário respondido pelos alunos 
participantes do ENADE. Faz-se necessário o acesso às 
informações sistematizadas pela PROGRAD no ato de matrícula 
e as devidas complementações por intermédio de formulário, 
considerando as especificidades do curso de Pedagogia Presencial.

3.  O Centro de Educação instituiu, em 23 de outubro de 2019, 
a Comissão de Estágios, a fim de discutir e organizar 
a implementação de uma coordenação de Estágio no Centro 
de Educação. Espera-se que, em 2020, seja constituída uma 
coordenação específica para área dos estágios supervisionados, 
contemplando, inclusive, os estágios remunerados. Nesse aspecto, 
registra-se a realização de reuniões com a PROGRAD com 
vistas à possibilidade de o CE contribuir com a UFRN na 
institucionalização de procedimentos de acompanhamento 
em relação a tais estágios.

4.  Embora não tenha sido sistematizado o plano de ação 
articulada, registra-se que o Centro de Educação, em 2019, 
apoiou as ações do Centro Acadêmico do Curso de Pedagogia 
no que se refere à política estudantil, com destaque para os 

seguintes eventos: Semana da Mulher, de 11 a 15 de março; 
Educação e Negritude, em 20 de novembro; Semana da 
Pedagogia, de 11 a 14 de novembro.

5.  Em 2019, esta meta foi alcançada parcialmente em decorrência 
das restrições orçamentárias. Nesse sentido, priorizou-se 
o atendimento de solicitações coletivas, considerando 
a abrangência local e regional. Sendo assim, foram atendidas 
2 solicitações: (1) transporte para 5 estudantes de Pedagogia 
Presencial para participarem do II Encontro de Pesquisas 
e Práticas Pedagógicas na Educação Infantil do RN, em Caicó/RN, 
nos dias 26 e 27 de setembro de 2019; e (2) transporte para 27 
estudantes de graduação e pós-graduação para participação no 
VI Congresso Nacional de Educação (CONEDU), em Fortaleza, no 
período de 24 a 26 de outubro de 2019.
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Linha de Ação 1.8 - Desenvolvimento de uma política cultural que 
contribua para a formação cidadã dos servidores técnico-adminis-
trativos, docentes e discentes, respeitando a diversidade de ex-
pressões artísticas e a preservação da memória e dos bens culturais.

Metas Resultados

4.

5.

Organizar o projeto e a implantação 
do Museu da Escola

Desenvolver o Projeto deMemória 
Digital e Documentação do acervo 
do CE

NÃO
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

1.  As Sextas Culturais têm como propósito a realização de 
apresentações culturais e artísticas no Centro de Educação, 
com a finalidade de complementar o processo formativo dos 
estudantes juntamente com a comunidade. Assim, ocorreram em 
4 (quatro) episódios no ano de 2019: 30/08, 27/09, 25/10, 05/12, 
contemplando 144 participantes, dentre alunos de graduação 
de pedagogia e público externo.

2.  Só foi realizada uma edição do Café Pedagógico, no dia 
17/11/2019, no auditório do Centro de Educação, mobilizando 
mais de 100 estudantes, com a seguinte programação: 
(a) Apresentação cultural (Canto e Música): Artemisa Andrade, 
Marília do Vale e Cadu Araújo. (b) Mesa Redonda: Itinerários 
Formativos: o Pesquisador em Educação. Convidados: Profa. 
Maria da Conceição Almeida (CE/UFRN); Prof. Jaime Biela 
(CCHLA/UFRN). A perspectiva de continuidade, em 2020, 
pressupõe um acompanhamento mais sistemático da proposta 

por parte do CE e do PPGEd, no sentido de estimular 
o protagonismo dos estudantes do PPGEd que, historicamente, 
respondem pelo Café Pedagógico.

3.  Uma vez que o Encontro Nacional de Pesquisas e Práticas em 
Educação (ENAPPE) é um evento bianual, em 2019, não houve 
edição. Nesse sentido, tivemos o II ENAPPE (Educação no contexto 
atual: cenários e perspectivas), no período de 27 a 29 de abril de 
2016, e o III ENAPPE (Educação, Democracia e Desenvolvimento 
Social), no período de 17 a 19 de outubro de 2018.

4.  A proposição do Museu da Escola surgiu no contexto 
da perspectiva de retomada do Prédio da Escola Augusto Severo, 
pertencente à UFRN, na qual funcionou a antiga Faculdade de 
Direito. Tal prédio estava sendo utilizado pelo Governo do Estado 
do Rio Grande do Norte. As condições arquitetônicas precárias 
deste inviabilizaram a efetivação desta proposta, à qual 
se agregariam outras iniciativas, convertendo tal prédio em um 
Centro Cultural da UFRN.

5.  Em 2019, as atividades desta meta foram desenvolvidas pelo 
Laboratório de História e Memória da Educação (LAHMED) por 
intermédio da digitalização de alguns documentos históricos 
e do tratamento do acervo da Profa. Julieta Calazans, tendo como 
referência o esforço dos professores e dos seus respectivos 
bolsistas de pesquisa e de extensão, em decorrência das restrições 
orçamentárias vivenciadas pela UFRN e pelo Centro de Educação.
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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 Resultados

1.

2.

3.

4.

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

Constituir a Biblioteca Virtual, vin-
culada à Biblioteca Setorial do CE

Criar um periódico para divulgação 
da produção discente

Apoiar 100% as ações editoriais 
do NEI

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

NÃO
ALCANÇADO

ALCANÇADO

1.  Registra-se que as diretrizes orientadoras da política editorial 
do Centro de Educação encontram-se em seu Regimento, bem 
como no Regimento do Programa de Pós-Graduação em 
Educação. Foram realizadas algumas discussões internas sobre 
a temática na perspectiva de subsidiar um documento articulador 
para o Centro de Educação, suscitando, para 2020, sua 
sistematização.

2.  O processo de constituição da biblioteca virtual está 
articulado à ação da Biblioteca Central Zila Mamede, a qual 
coordena a política de virtualização do acervo universitário. Nesse 

sentido, no ano de 2019, foram disponibilizados 40 (quarenta) 
trabalhos na base de dados da Biblioteca para trabalhos de 
conclusão de curso e foram baixados 7 (sete) materiais do acervo.

3.  Em decorrência das restrições orçamentárias, optou-se por 
priorizar a manutenção da Revista Educação em Questão, a qual 
se constitui em uma dos principais periódicos do país na área da 
Educação (A2), com publicação virtual quadrimestral, o que se 
configura em tópico importante no delineamento do conceito 5 
do Programa de Pós-Graduação em Educação.

4.  O apoio consistiu na mediação junto à SEDIS e à Editora 
da UFRN (EDUFRN) no sentido de monitorar as publicações 
solicitadas. Em 2019, o NEI publicou 1 e-book pela SEDIS e 1 
caderno pela EDUFRN. Ademais, registram-se mais 4 publicações 
decorrentes de ações curriculares no contexto da sala de aula, 
financiadas pela Associação de Pais do NEI/CAp.
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Diretriz 2 - Democratização da gestão de pessoas

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

Metas Resultados

1.

3.

4.

2.

Atender a 100% das solicitações 
dos docentes e servidores técnicos 
administrativos em cursos e eventos 
de capacitação

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

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

Constituir um cronograma anual 
para liberação dos servidores técni-
cos administrativos para participar 
em ações de formação em nível de 
pós-graduação

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

NÃO
ALCANÇADO

ALCANÇADO

1.  Em 2019, o atendimento parcial das demandas por auxílio 
de docentes e servidores técnico-administrativo considerou 
as restrições orçamentárias e a relevância institucional 
das demandas.

2.  A assessoria administrativa mantém um controle sobre 
as possibilidades e demandas de pós-graduação por parte dos 
servidores técnico-administrativos. Em 2019, registram-se dois 
afastamentos parciais para mestrado; um afastamento parcial 
para doutorado; e um afastamento total para doutorado.

3.  No ano de 2019, registra-se o afastamento de cinco professores 
para estágio de formação pós-doutoral pelo Departamento 
de Práticas Educacionais e Currículo e um afastamento pelo 
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação, 
contabilizando um total de seis afastamentos para esse fim.

4.  No ano 2019, não houve formação de professores a nível de 
Mestrado e Doutorado. Há, no entanto, previsão de formação 
de 1 (um) mestre e 1 (um) doutor para 2020.1 no quadro de 
docentes do Departamento de Fundamentos e Políticas da 
Educação.
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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 Resultados

2.
Constituir um quadro de neces-
sidades de docentes para nego-
ciação com a CPDI

ALCANÇADO

1.  A Assessoria Administrativa do Centro de Educação, em cada 
ano, mantém atualizado o levantamento de necessidades de 
pessoal, apresentando-o à CPPTAE juntamente com as devidas 
justificativas.

2. Os dados foram sistematizados pelos Departamentos (DPEC 
e DFPE), fundamentando as solicitações apresentadas à CPDI. 
Registra-se, que embora as metas tenham sido atingidas, a linha 
de ação foi comprometida em decorrência da incapacidade de 
se assegurar a ampliação do quadro de servidores técnico-
administrativos e de professores em função da mencionada 
conjuntura de restrições.

4.  Em 2019, por restrições orçamentárias, não foi possível 
executar a pintura dos prédios do CE. Considerando as 
prioridades (sala de aula, ambientes coletivos, sala de professores 
e da administração), foram realizados pequenos reparos, a partir 
da identificação de necessidades

5.  Em 2019, foi realizado um estudo técnico sobre a sinalização 
com acessibilidade dos espaços do CE, o qual será objeto de 
consulta pública.

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 Resultados

4.

5.

8.

Realizar reparos e pintura do prédio 
central do CE

*As metas 1, 2, 3, 6, 7, 9 e 10 dessa linha de ação já foram alcançadas nos anos 
 anteriores ou estão explicitadas nos comentários (Ver anexo 01)

Sinalizar os espaços internos 
e externos, considerando as 
normas de acessibilidade

Elaborar projetos de jardinagem 
e paisagismo do CE

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

PARCIALMENTE
ALCANÇADO

1.

Constituir um quadro de necessi-
dades de servidores técnico-
administrativos para negociação 
com PROGESP

ALCANÇADO

https://drive.google.com/file/d/1LdfnhOuPbq3eCT0uO10hjEGNjt3KSfx9/view?usp=sharing
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8.  Foram realizados estudos e assessoramento técnico por parte 
da Superintendência de Infraestrutura, cuja efetivação depende 
da existência de recursos orçamentários e de pregões específicos.

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

Linha de Ação 3.3 - Fortalecimento da comunicação e das inter-
ações 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

Metas

Resultados

Resultados

1.

1.

2.

2.

3.

Realizar reuniões mensais do 
Fórum de Gestores do CE

Constituir uma agenda anual de 
comemorações em datas significa-
tivas para servidores docentes e 
técnico-administrativos

Elaborar um programa de ginástica 
laboral destinada aos servidores

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

Realizar nove reuniões do Consel-
ho de Centro e nove reuniões de 
cada Câmara, de Administração e 
de Ações Acadêmicas, a cada ano

ALCANÇADO

ALCANÇADO

NÃO
ALCANÇADO

ALCANÇADO

ALCANÇADO

1.  Foram realizadas 10 reuniões do Fórum de Gestores durante 
o ano de 2019, as quais contemplaram os seguintes pontos: 
planejamento dos seminários de planejamento e avaliação do CE; 
as reformas da previdência e da educação, com a participação 
da PROPLAN e da PROGESP; contingenciamento do orçamento 
e definição de prioridades orçamentárias do CE; propostas de 
extensão e de ações da COORDLICE, PROFOCO e LIFE.

2.  Em 2019, foram realizados 2 (dois) Seminários de Avaliação 
e Planejamento no decorrer de 2019, com a participação de 
professores e servidores técnico-administrativos do Centro de 
Educação. O Seminário 2019.1 ocorreu entre os dias 5 a 8 de 
fevereiro de 2019, ao passo que o Seminário 2019.2 ocorreu 
entre os dias 23 e 26 de julho de 2019, ambos nas dependências 
do Centro de Educação. Esses seminários assumiram como 
objetivos avaliar as atividades desenvolvidas no semestre 
anterior e planejar diretrizes, ações e metas do Centro de 
Educação, Departamentos, Cursos e Unidade Suplementar, 
relativas ao semestre que se iniciava.

3.  Em 2019, foram realizadas 10 reuniões ordinárias e 7 
extraordinárias do Conselho do Centro de Educação (CONSEC).
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Linha de Ação 3.3 - Fortalecimento da comunicação e das inter-
ações 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

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

Metas

Resultados

Resultados

3.

1.

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

 Assegurar 100% das repre-
sentações do CE em todas as 
instâncias de discussões e deliber-
ações da UFRN

ALCANÇADO

ALCANÇADO

1.  No intuito de contribuir para a comunicação, confraternização 
e o bom relacionamento no ambiente de trabalho entre servidores 
técnico-administrativos e docentes, além de fomentar o bem 
estar da equipe de trabalho, foram realizados alguns eventos 
e comemorações no ano de 2019. Em 12 de janeiro de 2019, 
ocorreu uma confraternização do CE no Restaurante Nau. No 
mês de outubro, intitulado mês do servidor, o Centro de Educação, 
em parceria com o Programa Viver em Harmonia, realizou a 
ação Nutrição e Qualidade de Vida às 14h na sala Multimeios II, 
contando com a participação de 27 docentes e servidores técni-
co-administrativos. Em dezembro, ocorreram duas confrater-
nizações, uma no dia 14, do Centro de Educação 
em parceria com a equipe do PPGEd, e outra no dia 20, que 
contemplou os terceirizados e servidores da Unidade 
Acadêmica em questão.

2.  O programa de ginástica laboral não foi efetivado em 2019 
em decorrência da baixa demanda por parte de servidores 
e de professores, bem como em decorrência das restrições 

orçamentárias para custear a bolsa da monitoria. Pretende-se, 
em 2020, retomar esse tópico no contexto do Programa da 
PROGESP.

3.  No dia 24 de setembro de 2019, foi realizada uma reunião 
com os técnico-administrativos para atividades realizadas. Sob 
o impacto da reforma da previdência social e das novas regras 
impostas pelo Governo Federal em relação aos novos concursos 
de servidores, a reunião foi pautada pela perspectiva de garantia 
das condições de trabalho em relação ao quadro de servidores 
e a permanência de seus direitos, especialmente, na área de 
qualificação. Foi deliberado acerca da realização de reuniões 
semestrais com os servidores e uma interlocução específica 
com a PROGESP no início de 2020 para a discussão das 
políticas internas de Gestão de Pessoas da UFRN.
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Linha de Ação 3.4 - Participação ativa dos representantes 
nas diversas instâncias colegiadas, Fóruns e Comissões, 
orientando-se pela defesa das diretrizes e metas assumidas 
pelo CE e pela UFRN

Metas Resultados

2.

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

ALCANÇADO

1.  A participação dos representantes do Centro de Educação 
nas instâncias de discussões e deliberações da UFRN decorrem 
de consulta aos pares nos colegiados e plenárias.

2.  As discussões sobre as diretrizes e metas do Centro de 
Educação e da UFRN ocorrem nos diversos momentos de 
atividades colegiadas, com especial relevo para os Seminários 
de Avaliação e Planejamento, bem como para os Fóruns 
de Gestores.

Levando em conta as adversidades externas que impactaram as 
ações da UFRN, verifica-se que os resultados alcançados pelo CE 
foram satisfatórios em relação ao seus objetivos, sobretudo, no 
que se refere ao atendimento das dimensões acadêmicas, com 
destaque para a proposição e aprovação do Programa de 
Mestrado Profissional em Educação Especial (anexo 3). Por outro 
lado, no que se refere à formação inicial e continuada, verifica-se 
uma redução drástica de oferta de propostas formativas para os 
profissionais do magistério da educação básica, em decorrência 
da pouca indução do governo federal. Mesmo assim, é preciso 
assinalar o esforço do CE, a partir da interlocução com os sistemas 
públicos de educação, no sentido de ofertar cursos de pequena 
e média duração, sobretudo, sem contrapartida. No que se refere 
à formação inicial, reiteramos a preocupação do CE na 
continuidade da oferta do Curso de Pedagogia a Distância, 
tendo como referência a perspectiva de oferta de uma nova 
turma no segundo semestre de 2020, a partir das negociações 
com o MEC, por intermédio da UAB, considerando a expressiva 
demanda nesta área.

Considerando os cenários restritivos que se delineiam em relação 
ao Ensino Superior, toma-se como referência a necessidade de 
empreendermos esforços internos e externos de articulação com 
os diversos agentes educacionais para, pelo menos, assegurar 
a manutenção dos patamares sociais e acadêmicos alcançados 
pela UFRN e pelo Centro de Educação. Por fim, registra-se que 
as ações não realizadas por completo, serão objeto de 
(re)planejamento e avaliação na perspectiva de serem 
incorporadas ao novo plano de gestão do Centro de Educação 
para o quadriênio 2019-2022.

https://drive.google.com/file/d/124BRp5z7p_MzuxG4Sjp6j_i2Y5eHKV_4/view?usp=sharing
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Atividades acadêmicas realizadas5.
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ATIVIDADES ACADÊMICAS REALIZADAS

ensino

Número de discentes ativos, taxa de sucesso e quantidade de 
discentes formados no Curso de Pedagogia Presencial - 2019

O Centro de Educação mantém, como nos anos anteriores, 
o compromisso com a qualificação do ensino e da formação 
docente, o fortalecimento dos cursos de licenciaturas, o incentivo 
à qualificação através de programas de pós-graduação 
e a melhoria da qualidade social da educação, estabelecendo 
importantes relações com os sistemas públicos de ensino.

A apresentação das atividades acadêmicas de ensino, pesquisa 
e extensão realizadas no Centro de Educação está disposta de 
forma a englobar todas as suas unidades: a) Curso de Pedagogia 
Presencial e Pedagogia a Distância; b) Programa de 
Pós-Graduação em Educação (PPGEd) e Programa de Formação 
Continuada (PROFOCO); c) Departamento de Fundamentos 
e Políticas da Educação (DFPE) e Departamento de Práticas 
Educacionais e Currículo (DPEC); d) Núcleo de Educação da 
Infância (NEI/CAp); e e) Laboratório Interdisciplinar de Formação 
de Educadores (LIFE).

No que tange ao ensino, o CE direcionou sua atuação aos cursos 
de Pedagogia e demais licenciaturas da UFRN, bem como ao NEI/
Cap.

O quadro a seguir, apresenta dados do Curso de Pedagogia 
Presencial no que concerne ao número de discentes ativos, 
à taxa de sucesso destes e à quantidade de discentes formados 
em 2019. Em seguida, destacam-se dois gráficos nos quais 
é visualizada, de forma mais sistemática, a alta taxa de sucesso 
dos discentes do curso nos dois semestres de 2019, Corrobo-
rando com a meta 1 do PDI 2015-2019 da UFRN.

InformaçãoCurso

Alunos ativos

Taxa de sucesso

Número de formados

Pedagogia 
Presencial

Semestre

2019.1 2019.2

745 785

85% 77%

38 70

Taxa de Sucesso e Insucesso do 
Curso de Pedagogia Presencial - 2019.1

Taxa de Sucesso

Taxa de Insucesso

85%

15%
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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.

As mudanças efetuadas no processo da reforma visam atender 
as legislações vigentes bem como promover uma maior 
flexibilização curricular, a qual, além de favorecer a permanência 
dos estudantes, pode corroborar para o aumento da taxa 
de sucesso na medida em que alterou a carga horária de 
componentes curriculares e, para as turmas do turno vespertino, 
reduziu a quantidade de componentes obrigatórios a serem 
cursados por semestre. Nesse sentido, as atividades de 
acompanhamento e avaliação de ambos os currículos, realizadas 

pela coordenação do curso, pelo NDE e pela Assessoria 
Acadêmica, tem sido e serão essenciais para aferir os impactos 
da reforma nos indicadores acima citados e, futuramente, na 
avaliação do curso no ENADE.

Já o Curso de Pedagogia a Distância tem uma organização 
distinta da apresentada para a Pedagogia Presencial, em razão da 
natureza dessa modalidade de ensino. Destacam-se, no quadro 
e gráfico a seguir, a quantidade de discentes matriculados por 
polo e a quantidade de discentes formados neste ano. Mediante 
estas informações, 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.

Também o curso de Pedagogia a Distância passou por processo 
de reforma curricular, com ações empreendidas ao longo do 
ano de 2019, com destaque para a articulação profícua entre 
coordenação, colegiado e NDE do curso, sob apoio e supervisão da 
Assessoria Acadêmica. As reflexões pautaram-se na necessidade 
de empreender esforços para o atendimento às legislações 
vigentes bem como obter melhor avaliação no próximo ENADE. 
Adicionalmente, há a preocupação em articularem-se as instâncias 
internas e externas à UFRN a fim de viabilizar a continuidade da 
oferta, tendo em vista a redução de investimentos por parte do 
governo federal, o que impossibilitou a entrada de novas turmas, 
com consequente diminuição no quantitativo de discentes 
atendidos.

Taxa de Sucesso e Insucesso do 
Curso de Pedagogia Presencial - 2019.2

Taxa de Sucesso

Taxa de Insucesso

77%

23%
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Relação de alunos ativos e polos do Curso de Pedagogia a Distância - 2019

Lista de alunos ativos no Curso de Pedagogia a Distância - 2019

PolosCurso

Lajes

Marcelino Vieira

Caicó

Natal

Nova Cruz

Currais Novos

São Gonçalo do Amarante

Pedagogia 
a Distância

Alunos ativos Total

27

31

1

1

36

31

1

128

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Lajes

Nova Cruz

Marcelino Vieira

Currais Novos

Caicó

São Gonçalo do Amarante

Natal
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Na formação inicial de graduação, o CE assegurou, nos dois 
semestres de 2019, a oferta de dois cursos de Pedagogia, 
(Presencial e a Distância) e contribuiu para a formação de 
diversos pedagogos que atuarão na Educação Infantil e nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental, assim como na coordenação 
e gestão da educação básica. Diante disso, ressaltamos a 
importância da permanente oferta de vagas para a formação, 
inicial e continuada, dos profissionais da educação, no intuito 
de contribuir para o crescimento da área de educação, bem 
como para alavancar o desenvolvimento da Universidade 
e dos sistemas públicos de ensino.

Destacamos também o incessante esforço do Centro no sentido 
de melhorar a qualidade dos cursos ofertados, uma vez que 
a qualidade destes implica diretamente no desenvolvimento da 
educação. Para tanto, o apoio da Assessoria Acadêmica foi salutar, 
especialmente no cumprimento das metas de reestruturação 
curricular dos dois cursos de Pedagogia, de apoio às políticas 
de inclusão dos discentes e de realização de dois Seminários de 
Avaliação e Planejamento.

Os dados apresentados no quadro abaixo referem-se 
à quantidade de componentes curriculares (obrigatórios 
e optativos) ofertados pelos cursos de Pedagogia Presencial 
e a Distância. A partir destas informações, tem-se a dimensão 
da abrangência temática dos cursos, haja vista que sua oferta de 
componentes curriculares é atendida por cinco departamentos 
acadêmicos da UFRN, a saber: Departamento de Educação Física, 
Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação, 
Departamento de Letras, Departamento de Práticas 
Educacionais e Currículo e Instituto do Cérebro.

Componentes Ofertados por Semestre
Curso

10 12

60 62

Pedagogia 
a Distância

Pedagogia 
Presencial

2019.1 2019.2
Total

22

122

Cabe ressaltar, ainda, outras informações relevantes para 
a compreensão da dinâmica desses cursos, como as demandas 
de estágio não obrigatório. Em 2019, na Pedagogia Presencial, 
foram contabilizadas 249 contratações de discentes, ao passo 
que na Pedagogia a Distância foram contabilizadas quatro. Essa 
diferença reflete a disparidade de oportunidades que envolve 
ambas as modalidades.

No que se refere à oferta de componentes curriculares, no campo 
do Ensino, destacam-se os dados abaixo explicitados, referentes 
à oferta dos Departamentos de Fundamentos e Políticas da 
Educação (DFPE) e de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC), 
realçando a quantidade de turmas, a capacidade de atendimento 
para alunos matriculados por período e  modalidade de ensino.

Presencial

A Distância

2019.1

CONCLUÍNTES (PEDAGOGIA PRESENCIAL E EAD) EM 2019

2019.1

36

4

2019.2

2019.2

65

1
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Síntese das Atividades Acadêmicas de Ensino - DPEC e DFPE - 2019

Departamento Modalidade Período
Alunos

Matriculados
Capacidade

de Atendimento
Quantidade
de Turmas

DFPE

DPEC

Presencial
2019.1 108 4.755 3.688

16 998 641

236 11.019 8.471

21 678 328

2019.1

2019.1

2019.1

Presencial

EaD

EaD

Total (EaD)

Total (EaD)

Total Geral (DFPE)

Total Geral (DPEC)

Total (Presencial)

2019.2 103 4.729 3.760

9 537 382

112 5.765 3.003

23 1.090 717

211 9.484 7.448

25 1.535 1.023

224 11.617 5.945

112 5.852 2.942

44 1.768 1.045

268 13.385 6.990

2019.2

2019.2

2019.2

Total (Presencial)
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Presencial

A Distância

89%

11%

Presencial

A Distância

84%

16%

Presencial

A Distância

88%

12%

Presencial

A Distância

85%

15%

Turmas ofertadas pelo DFPE em 2019 por modalidade 
de ensino (em %)

Turmas ofertadas pelo DPEC em 2019 por modalidade 
de ensino (em %)

Alunos atendidos pelo DFPE em 2019 por modalidade 
de ensino (em %)

Alunos atendidos pelo DPEC em 2019 por modalidade 
de ensino (em %)
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Cabe destacar que ambos os departamentos do CE 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) exi-
giram esforços departamentais no sentido de atender as demandas 
das demandas de ajustes e reformas curriculares implementadas 
nestes cursos, em alguns casos implicando o aumento do números 
de componentes curriculares ofertados pelos departamentos do CE. 

O Departamento de Fundamentos e Políticas da Educação 
(DFPE) assume a formação dos profissionais da educação, 
por meio da oferta dos componentes curriculares das áreas de 
fundamentos antropológicos, psicológicos, sociológicos, 
filosóficos, econômicos, linguísticos, metodológicos e políticos, bem 
como na área de gestão e da organização da educação, da inclusão 
sócio-educacional, da infância e desenvolvimento da criança.

Já o Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC) 
é responsável pela formação dos profissionais da educação nas 
áreas de: 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. 
Os docentes de ambos os departamentos atuam no ensino e em 
projetos de monitoria que envolvem essas áreas, tanto na 
licenciatura em Pedagogia quanto nas demais licenciaturas, 
presenciais e a distância. 

Na perspectiva de fortalecimento e melhoria dos processos 
de ensino e aprendizagem dos cursos de graduação, os 
departamentos desenvolveram, em 2019, um total de sete 
projetos de monitoria, conforme o quadro a seguir.

Grupo de Leitura Colaborativa do Curso 
de Pedagogia da UFRN - GLEICO.

O uso do espaço não formal para formação 
de professores num contexto de inclusão.

Práticas Educativas Digitais do Laboratório 
de Tecnologia Educacional.

Sensibilidade e História: a produção de material 
didático e o fazer sentido nas aulas de História das 

séries iniciais do Ensino Fundamental.

DPEC

A interligação entre as TDIC e a alfabetização 
na formação docente: uma iniciação à docência.

Produção de audiovisual e avaliação formativa na 
formação do licenciando.

O ensino de Psicologia Educacional e a formação de 
professores.

DFPE

ProjetoDepartamento
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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, efetivou um 
total de 359 matrículas no ano de 2019, conforme especificado no 
quadro abaixo. Merece destaque, ainda, o atendimento a crianças 
com deficiência, totalizando 13 crianças na Educação Infantil 
e 14 no Ensino Fundamental. 

Dessa forma, o NEI/CAp mantém seu compromisso com a 
qualificação do ensino e da formação docente,  o fortalecimento 
dos cursos das licenciaturas, a melhoria da qualidade social da 
educação básica, em especial na educação infantil e no ensino 
fundamental, estabelecendo importantes relações com 
os sistemas públicos de ensino.

Contando com a parceria de professores dos cursos de Pedagogia, 
Artes Visuais, Educação Física, Música, Dança, Teatro e Nutrição, 
o NEI/CAp recebeu, também em 2019, 88 estudantes desses 
cursos para a realização de seus estágios supervisionados de 
formação, conforme o quadro a seguir.

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 entrada e permanência dos estagiários em seu cam-
po de atuação, bem como organiza o  cronograma de 
atividades, oficinas, relatórios e seminários. Para tanto, garantiu 
para todos os estagiários Oficinas Pedagógicas nos dois 
semestres de 2019, com uma  programação que incluiu temas 
como a caracterização do NEI/CAp e do estágio  obrigatório; 
as infâncias e crianças; o Tema de Pesquisa, abordagem 
metodológica do  NEI/CAp; a Escola Inclusiva. 

Educação Infantil

Ensino Fundamental

Total

Crianças com deficiência: 13

Crianças com deficiência: 14

27

174

185

359

Matrículas realizadas em 2019 no NEI/CAp

Quadro de Estagiários NEI/CAp – 2019

Nº de Estagiários
Curso

2019.22019.1

18Pedagogia

10Teatro

4Artes Visuais

7Dança

0Educação Física

0Letras - Libras

1Biblioteconomia

4Música

1Nutrição

45Total

16

15

6

3

1

1

1

1

1

43
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No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd), as atividades acadêmicas de ensino foram realizadas em consonância 
com as linhas de pesquisa do programa, atendendo aos discentes regulares e especiais dos cursos de mestrado e doutorado. Os quadros 
a seguir destacam a quantidade de alunos ativos em 2019 e a quantidade de componentes curriculares e turmas ofertadas pelo 
Programa, respectivamente.

Período Nº de TurmasNº de Componentes Curriculares

Curso Alunos Ativos

2019.1 43 75

2019.2 23

Total

65

140

Mestrado

Doutorado

Discentes Especiais

Total

82

119

225

426

Quantidade de alunos ativos em 2019 - PPGEd

Componentes curriculares ofertados, por semestre, pelo PPGEd - 2019

As ações de formação do programa de pós-graduação stricto sensu foram ofertadas por docentes credenciados em forma de disciplinas, 
ateliês e seminários, além de estarem estritamente interligadas com os seus objetivos. Essas ações mostram a significativa inserção social 
do Programa na educação de modo geral, notadamente no que se refere a formação de quadros docentes e 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.
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Título da Ação

Produção de audiovisual e avaliação formativa na 
formação do licenciando

O ensino de Psicologia Educacional e a formação 
de professores

Práticas Educativas Digitais do Laboratório de 
Tecnologia Educacional

Sensibilidade e História: a produção de material 
didático e o fazer sentido nas aulas de História das 
séries iniciais do Ensino Fundamental

LAPE

LTE/ LEA

LTE/ LEA

LEA 
Ciências Humanas

Elaborar produtos audiovisuais na área de política 
e gestão educacional tendo como base o processo de 
avaliação formativa, na orientação dos monitores 
e estudantes envolvidos no projeto.

Analisar os processos de ensino e aprendizagem dos 
componentes curriculares obrigatórios de Psicologia 
Educacional nos cursos de licenciatura da UFRN.

Fortalecer a formação de graduandos em Pedagogia 
no desenvolvimento de práticas educativas digitais, 
articulando o uso do Laboratório de Tecnologia 
Educacional (LTE) aos Laboratórios de Ensino 
e Aprendizagem (LEA).

Contribuir com a formação de professores que 
ministram aulas de História nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental (Regular e Educação de Jovens e Adultos 
- EJA) através da produção de material didático a ser 
utilizado em sala de aula. Trata-se de uma proposta 
de apropriação e análise das diversas fontes para 
a preparação das aulas de História: fontes escritas, 
imagéticas, patrimoniais, orais.

Descrição Laboratório 
envolvido

Com o objetivo de fortalecer e qualificar os processos de ensino e aprendizagem realizados no âmbito do Centro de Educação, 
o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) desenvolveu uma série de ações acadêmicas de monitoria, 
elencadas no quadro abaixo.

Ações acadêmicas de monitoria do LIFE - 2019
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Atendendo ao princípio da relação entre teoria e prática na 
formação docente, o LIFE, por meio das suas ações, contribui para 
estabelecer uma forte relação entre a Universidade e os sistemas 
de ensino. Suas ações são realizadas em espaços propícios ao 
desenvolvimento de experiências nas diversas áreas de formação 
de professores (ensino de matemática, ensino de ciências naturais, 
ensino de ciências humanas, ensino de línguas, ensino de artes, 
políticas da educação, inclusão e tecnologias da informação e da 
comunicação), a partir da articulação entre teoria, prática, ensino, 
pesquisa e extensão. 

Vale ressaltar que os laboratórios também dão suporte a ações 
desenvolvidas no âmbito de projetos de ensino vinculados aos 
diversos cursos de licenciatura da UFRN, a exemplo da monitoria, 
do PIBID e da Residência Pedagógica. Além disso, diversos 
projetos de pesquisa e de extensão demandam suporte dos 
laboratórios, tanto em termos de infraestrutura física e de 
materiais quanto da articulação com as diversas instâncias do 
CE. Para 2020, há a meta de consolidar o papel articulador dos 
laboratórios e expandir seu alcance no que tange à formação 
inicial e continuada de professores.

Em 2019, estiveram ligados ao Centro de Educação, por meio 
dos departamentos, 20 Grupos de Pesquisa. Esses grupos 
apresentam uma produção diversificada, contínua e volumosa, 
integrando pesquisadores, empenhados no fortalecimento de 
políticas de formação na graduação e na pós-graduação e na 
reflexão acerca de problemáticas e temáticas relacionadas à área 

de Educação. Os Grupos de Pesquisa, que recebem financiamento 
da PROPESQ/UFRN, do CNPQ e/ou CAPES, desenvolveram 
projetos envolvendo docentes dos dois Departamentos, alunos 
da graduação, pós-graduação e bolsistas de Iniciação Científica. 
O quadro e os gráficos a seguir trazem um compilado das ações 
de pesquisa realizadas por ambos os departamentos (DPEC e 
DFPE) no ano de 2019.

Unidade

DFPE

DPEC

CE

12

8

20

17

22

39

52

56

108

Bases de 
Pesquisa

Professores 
envolvidos 

em atividade 
de pesquisa

Projetos com 
participação 
de docentes 

Ações de Pesquisa realizadas por Departamento - 2019

Projetos de pesquisa desenvolvidos no CE em 2019 
por Departamento (em %)

DFPE

DPEC

54%

46%
pesquisa
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Merecem destaque, também, as ações de pesquisa concebidas 
no contexto do PPGEd, haja vista que tais ações estão em 
profunda sintonia com as ações de ensino. As informações sobre 
pesquisa no PPGEd referem-se às defesas de dissertações e de 
teses em 2019, conforme quadro a seguir:

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 com 
o conceito 5, o que corrobora para a meta 5 do PDI 2015-2019 
DA UFRN. 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 

O PPGEd foi criado pela Resolução nº105/77- CONSEPE, de 
15 de agosto de 1977, completando, em 2019, 42 (quarenta 
e dois) 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 
seus estudos e pesquisas em educação, além disso, oferece, de 
acordo com a demanda, cursos de especialização do lato sensu. Ao 
longo do seu desenvolvimento, o PPGEd já formou 1.382 (hum 
mil, trezentos e oitenta e dois) pesquisadores em educação, 
sendo 808 (oitocentos e oito) mestres e 574 (quinhentos 
e setenta e quatro) doutores. 

Defesas de Teses e Dissertações do PPGEd - 2019

Curso Quantidade de bancas de defesa

Mestrado 37

Doutorado 33

Total 70

Atualmente o quadro funcional de professores do programa se 
configura da seguinte forma:

0

10

20

30

40

50

60

Professores 
Permanentes

Professores 
Colaboradores

Professores
Voluntários

Técnico-
Administrativo

Bolsistas de
Apoio técnico

57%

2%

8%
4% 5%
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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. 

Ainda no que se refere à pesquisa, o NEI/CAp e o LIFE também desenvolveram uma série de atividades acadêmicas, conforme 
os quadros a seguir.

Atividades acadêmicas de pesquisa realizadas pelo NEI/CAp

Projeto de Pesquisa

Artes visuais e práticas docentes na Educação Infantil.

Linguagem teatral na escola da Infância.

Saí do NEI, e agora? Uma reflexão sobre as crianças 
egressas do NEI em outros espaços educativos.

Ser e estar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental: 
O que nos dizem as crianças.

Bolsistas

2

0

0

3

Docentes 
Envolvidos

Técnicos
Envolvidos

7 0

16 0

3 3

11 2
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Atividades acadêmicas de pesquisa realizadas pelo LIFE

Título da Ação

Concepção e gestão da Revista Prometeu: 
possibilidades e desafios para um periódico 
científico multimodal

LTE

Projeto de pesquisa que visa à concepção de um 
periódico científico situado no contexto das 
tecnologias digitais, sobretudo, das linguagens 
multimodais. A criação da Revista Prometeu busca 
contribuir para a disseminação do conhecimento 
através da publicação de trabalhos científicos, 
propondo reflexões críticas acerca das várias 
dimensões do processo educativo, na perspectiva 
inclusiva de uma educação com/para/sobre as mídias.

Descrição Laboratório 
envolvido

Estudo das Tecnologias da Informação e 
Comunicação para o desenvolvimento acessível 
de Objetos de Aprendizagem no Laboratório de 
Tecnologias Educacionais

Interfaces e expressões da cultura científica 
na formação inicial e continuada de professores 
de ciências

LTE

LEA 
Ciências Naturais

Projeto de pesquisa cujo objetivo é investigar quais 
são as TIC mais favoráveis para o estudante surdo se 
desenvolver e obter um pleno desenvolvimento e acesso 
às informações.

O projeto se propõe a pesquisar como professores de 
ciências em formação inicial e continuada interpretam, 
expressam e tecem aproximações com a cultura científica 
em sua prática docente.
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EDITORA EDUCAÇÃO EM QUESTÃO
No decorrer do ano de 2019 foi submetido para a Revista 
Educação em Questão 220 artigos que estão ordenados de 
conformidade com o Quadro que se segue.

No período de janeiro a dezembro de 2019, a Revista Educação 
em Questão apresentou os seguintes quadros numéricos e 
percentuais estatísticos divulgados no Portal de Periódicos de 
Eletrônicos da UFRN (https://periodicos.ufrn.br/index/),
juntamente com as 10 mais em Acessos e em Downloads.
Em Acessos (ano de 2019), a Revista Educação em Questão 
comparece em com 987.746 (1° lugar).
Em Downloads (ano de 2019), a Revista Educação em Questão 
aparece com 843.224 (2° lugar).
Em Acessos (ano de 2018), Revista Educação em Questão 
compareceu com quantitativo de 724.087 (2° lugar).
Em Downloads (ano de 2018), a Revista Educação em Questão 
apareceu com 642.230 (2° lugar).

Revista Educação em 
Questão

Edições 2019

Ano | 2019
(março/dezembro)

Artigos Aprovados

Artigos Autoplágio

Artigos não Reenviados

Artigos não Aprovados

Artigos Plágio

Total (Artigos Submetidos)

52

18

79

68

3

220

Portanto: Comparando o ano de 2018 com o ano de 2019 – em 
Acessos – o índice de aumento foi de 36,41%. Comparando o ano 
de 2018 com o ano de 2019 – em Downloads – o índice de au-
mento foi de 31,29%.

No período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, o Google 
Analytics mediu 91.420 Usuários em mais de 20 países que aces-
saram ou fizeram downloads da Revista Educação em Questão, 
conforme o Quadro abaixo.

Países Métricas

Brasil 88.354

Peru 92

Angola 221

Estados Unidos 394

Equador 67

México 195

Alemanha 39

Venezuela 30

Netherlands 25

Portugal 824

Argentina 71

Colômbia 283

Reino Unido 49

Moçambique 310

França 61

Chile 63

Espanha 118

Paraguai 35

Índia 27

Países não identificados 200

Total 91.420
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As iniciativas no campo da extensão se norteiam pela 
necessidade de estabelecer articulação entre as formações 
inicial e continuada a partir da contínua interlocução com 
os sistemas públicos de ensino. O Programa de Formação 
Continuada do Centro de Educação – PROFOCO é um exemplo 
do esforço do Centro no sentido de contribuir para a formação 
inicial e continuada dos profissionais que atuam na educação. 
O programa é uma resposta institucional do Centro de Educação 
luta por uma educação de qualidade no Estado do Rio Grande 
do Norte.

Os eventos, cursos e projetos de extensão, ao mesmo tempo em 
que orientam-se pela importância da formação permanente dos 
profissionais da educação básica, também procuram estabelecer 
interfaces com o ensino e a pesquisa. As atividades de extensão 
do CE são propostas pelos gestores das Unidades bem como 
por docentes, sendo todos registrados no Departamento de 
lotação do servidor coordenador ou no próprio NEI/CAp.

No ano de 2019, tivemos 37 ações a mais de extensão em relação 
ao ano anterior o que corrobora com a meta 12 do PDI 2015-2019 

da UFRN. Abaixo, encontra-se uma síntese das principais 
atividades de extensão desenvolvidas pelo Centro no ano de 2019. 

Atividades Acadêmicas de Extensão desenvolvidas no 
Centro de Educação - 2019

Tipo Quantidade

Eventos

Prestação de Serviços

Projetos

Total

Cursos

Produtos

Programas

72

0

26

137

37

0

2

Atividades de extensão do CE em 2019 
por tipo de ação (em %)

53%

19%

1%

27%

Eventos

Cursos

Projetos

Programas

extensão

* Em razão da não realização de ações de extensão vinculadas à prestação 
de serviço e a produtos, estes campos não constam no gráfico.

Para o ano de 2020, é projeto do Conselho Editorial e Consultivo 
que a Revista Educação em Questão integre a Scientific 
Electronic Library Online – SciELO – com base nos critérios, 
política e procedimentos para a admissão e a permanência de 
periódicos científicos na coleção SciELO Brasil. 
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Dentre essa gama de ações de extensão, destacamos a alguns 
cursos que tiveram como público-alvo profissionais da rede 
pública da educação básica e que foram decisivos para 
a consecução do objetivo do Centro de Educação de atuar 
para a melhoria da educação pública do Estado do RN. São eles:

1.  Livro Infantil, Leitura e Acessibilidade: 
Curso de extensão destinado ao propósito de configuração de 
uma pesquisa de recepção e de leitura do livro multiformato, 
desenvolvida em articulação com a UFRGS, a UFRJ e o Instituto 
Polítécnico de Leitura no campo da acessibilidade cultural e da 
comunicação acessível, contemplando a educação das infâncias, 
direcionado para estudantes de Pedagogia, professores do NEI-
CAp, de escolas públicas da rede Estadual e municipal do Natal;

2.  Dialogando Sobre a EJA: 
Curso de formação continuada de profissionais de educação 
atuantes na modalidade EJA, na rede pública municipal de 
Macaíba, voltado ao exercício da atividade reflexiva como 
momento de encontro do profissional consigo mesmo, mediado 
pelas suas práticas até então desenvolvidas, suas representações, 
conhecimentos, saberes e competências que o acompanham 
indefinidamente;

3.  Educação Infantil e a BNCC: 
Currículo em Ação: O curso de aperfeiçoamento destinado 
à formação dos educadores que atuam nas Instituições de 
Educação Infantil – IEI do município de Macau-RN, objetivando 
a qualificação do público descrito para o desenvolvimento das 
funções educativas;

4.  IV Formação Continuada para Profissionais que Atuam no 
Atendimento Educacional Hospitalar e Domiciliar no RN: 
Curso com o objetivo de contribuir para a reflexão sobre 
a importância do ambiente terapêutico e educacional ao 
estudante em tratamento de saúde, possibilitando práticas 
de formação reflexivas, com base em experiências vivenciadas 
cotidianamente “no chão do hospital” por estudantes e seus 
familiares, profissionais de educação e saúde.

Em 2019, o Programa de Formação Continuada do Centro 
de Educação (PROFOCO/CE) concluiu dois cursos de 
aperfeiçoamento iniciados em 2018. Vale destacar que as ações 
do PROFOCO são realizadas em profunda sintonia com o Comitê 
Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR/
UFRN). Desse modo, a abertura, o desenvolvimento e a conclusão 
dos cursos estão diretamente ligados aos cenários que, neste ano, 
apresentaram-se ao país e ao estado do Rio Grande do Norte. 
O quadro abaixo apresenta informações a respeito desses dois 
cursos de Aperfeiçoamento.
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Curso

Total 6448386

Escola 
da Terra 

(3ª Edição)

Educação, 
Pobreza e 

Desigualdade 
Social

Modalidade

Aperfeiçoa-
mento/

Presencial

Matriculados

208

300

Aprovados

138

248

Evadidos

54

10

Reprovados

16

32

Período

Jul/2018 
a 

Mar/2019

Nov/2018 
a 

Out/2019

Coordenadora

Jacyene Melo 
de Oliveira

Kilza Fernanda 
Moreira de Viveiros

Em articulação com a comunidade, a UFRN, as Secretarias Municipais e a Secretaria Estadual de Educação, o NEI/CAp desenvolveu 
projetos, eventos e cursos de aperfeiçoamento relacionados à formação docente, à investigação com/das infâncias e à promoção da 
escola básica de qualidade, como demonstram os quadros abaixo: 

Cursos realizados no âmbito do PROFOCO/CE - 2019

Projetos de Extensão realizados pelo NEI/CAp - 2019

Bolsistas

1

2

2

0

3

400

210

280

400

350

Projeto de Extensão Público Atingido

Arte na educação da infância – formação de professores e organização de práticas docentes.

Educação Alimentar e Nutricional na Infância (EANI).

Inclusão escolar: ateliês de formação e trocas de experiências multidisciplinares.

Ensino de programação com auxílio de jogos digitais para alunos do Núcleo de Educação 
da Infância (NEI) da UFRN.

Laboratório escolar: espaço de ensino e de formação de mediadores do ensino de 
ciências nos anos iniciais do ensino fundamental.
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Bolsistas

1

0

0

0

2

200

40

333

500

710

Projeto de Extensão

Eventos

Público Atingido

Público Atingido

Linguagem teatral na escola da Infância.

Música e movimento: abordagem Orff Schulwerk no contexto da escola básica. 

NEI-CAp/UFRN: uma escola de portas abertas. 

Núcleo de Educação da Infância: histórias, memórias e afetos.

Práticas Cineclubistas na Escola da Infância.

3 145
Robótica no NEI: Interdisciplinaridade, Robótica Educacional e Computação Desplugada 
na Educação Infantil. 

Projetos de Extensão realizados pelo NEI/CAp - 2019

I Ciclo de estudos sobre a educação da infância (CEEI).

40

80

70

40

440

440

25

210

70

---

74

Ciclo de estudos em música e movimento. 

I Seminário “Ensino de Arte: Práticas e Inclusivas na Educação da Infância”. 

Oficina de pintura na educação da infância.

Palestra: “Perspectivas sobre cinema na educação da infância”.

II Feira Gastronômica do NEI.

VI Mostra Cultural.

II Seminário de Formação Docente, Mídias e Tecnologias na Educação da Infância.

IV Festival de Curtas do NEI.

II Seminário de Pesquisa e Extensão do NEI.

Lançamento do documentário dos 40 anos do NEI.
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Eventos Público Atingido

---Lançamento dos livros “Faça e Conte” e “Memórias do NEI”.

60

40

50

X Seminário de Estágio do NEI.

Livro Infantil, Leitura e Acessibilidade. 

“Ação Formativa” Práticas Cineiclubistas na escola da Infância.

14

51

Oficina de Apreciação e Criação de Cinema.

Palestra Mídia-Educação, Cinema e Crianças.

Cursos de Aperfeiçoamento realizados pelo NEI/CAp - 2019

BolsistasCurso de Aperfeiçoamento
Público

Atingido

Formação docente, mídias e tecnolo-
gias na educação da infância.

Ensino de Arte: práticas inclusivas na 
educação da infância.

Educação Infantil e a BNCC: Currículo 
em Movimento.

Linguagem teatral na escola da Infância.

1

1

0

0

22

40

90

50

As atividades acadêmicas de extensão realizadas pelo LIFE 
tiveram como público-alvo os estudantes dos cursos de 
licenciaturas atendidas pelo CE e docentes que atuam na rede 
básica de ensino. Listamos, a seguir, as principais ações de 
extensão do LIFE realizadas em 2019.

1.  Banco Interdisciplinar de Recursos Digitais (BIRD): 
Programa de extensão que consiste em criar e manter um Banco 
Interdisciplinar de Recursos Digitais (BIRD) para professores das 
redes públicas municipais e estadual do Rio Grande do Norte.
 
2.  Memória Digital do Centro de Educação: 
Projeto de extensão que se propõe a preservar, facilitar 
e democratizar o acesso à informação no que diz respeito 
à história e memória da área de educação na UFRN.

Ações de extensão desenvolvidas 
no LIFE em 2019
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3.  Repositório de História e Memória da Educação (RHISME): 
Projeto de extensão cujos objetivos são digitalizar, categorizar 
e disponibilizar documentos nas comunidades e coleções do 
RHISME, atentando à organização, preservação e acesso 
à informação para fins de estudo, pesquisa e formação inicial 
ou continuada.

4.  I Mostra Ciências na Cidade: 
Evento de extensão com a finalidade de promover um espaço 
de socialização dos Projetos de Investigação e de Intervenção 
elaborados no âmbito dos Estágios Supervisionados I e II das 
licenciaturas em Química, Física e Ciências Biológicas. 

5.  Educação ambiental e cidadania no Rio Potengi: diálogos e 
ações junto ao Instituto Navegar: 
Projeto de extensão cuja finalidade é estabelecer um diálogo 
extensionista entre a UFRN e as atividades desenvolvidas pela 
equipe multidisciplinar do Instituto Navegar, organização 
sem fins lucrativos que realiza trabalho de base comunitária 
e educacional com fins sociais desde 2017.

6.  II Encontro de Práticas Educativas Digitais (II e-PED): 
Evento de extensão promovido pelo LTE e pelo Grupo de Estudos 
e Pesquisas em Meios de Comunicação e Educação (COMBASE) 
em parceria com as Secretarias Municipal e Estadual de Educação, 
realizado no Centro de Educação entre os dias 4 e 6 de setembro. 
Teve como objetivos fomentar debates e troca de experiências 
entre licenciandos e profissionais da Educação Básica acerca 
do uso crítico das Tecnologias Digitais da Informação e da 
Comunicação na prática educativa.

Por fim, cabe, ainda, destacar as atividades acadêmicas de 
extensão realizadas pela Coordenação Pedagógica das 
Licenciaturas (COORDLICE), a qual se constitui em um 
importante agente de articulação entre o Centro de Educação, 
as coordenações das licenciaturas da UFRN e as escolas públicas. 
As principais ações estão listadas abaixo:

1.  Ciclo de Diálogos Universidade Escola: 
Trata-se de um evento de ação colaborativa que aprimora 
o diálogo entre a universidade e escola na formação docente, 
inicial e continuada, reiterando a contribuição da escola na 
formação de novos professores através dos estágios curriculares e 
programas institucionais como o PIBID e a Residência Pedagógica, 
articulados por várias instâncias de formação vinculadas ao 
Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte em parceria com a SEEC/RN-1ªDIREC e escolas envolvidas;

2.  Formação Docente em Debate: 
BNCC em foco, ocorrido nos dias 16 e 17 de maio, no Auditório 
da Reitoria e do Instituto Ágora, contemplando um público de 
250 pessoas;

3.  Seminário Universidade e Redes Públicas de Ensino: 
Uma articulação necessária. Ocorreu nos dias 28 e 29 de 
novembro com o alcance de 71 participantes, dentre os quais 
professores e gestores da rede pública. Cabe salientar que esta 
ação foi realizada em parceria com Programa de Formação 
Continuada (PROFOCO/CE);
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Expressando Subjetividade:
O Projeto Expressando Subjetividades foi realizado com 
sucesso no segundo semestre de 2019, e teve como objetivo 
propor ações de caráter multiprofissional e interdisciplinar 
para a promoção de atenção educacional e psicossocial para 
estudantes de graduação e pós-graduação do Centro de 
Educação da UFRN. Foram atendidos 81 estudantes em três 
oficinas de expressão corporal, teatro e artes plásticas. O 
projeto teve avaliação positiva por parte dos participantes: 
melhoria no desempenho acadêmico, autoconhecimento, 
superação da timidez, e aprendizagem de metodologias 
baseadas no diálogo e na participação. A avaliação apresentou, 
também, solicitação de continuidade do projeto, por isso para 
o ano de 2020, o projeto pretende ampliar as atividades para 
um público externo, que já frequenta a universidade: 
estudantes de escolas públicas que se preparam para o ENEM 
no Cursinho do DCE, coordenado pelo Centro de Educação. 
Justifica-se a proposta em função de que nos últimos dois 
anos temos registrado, entre as/os estudantes do Centro de 
Educação, diversos relatos relativos ao mal-estar psicológico, 
expostos pelas/os próprias/os discentes e por docentes que as/
os observam. Tal iniciativa expressa a necessidade de que 
a UFRN amplie e intensifique as ações em torno do cuidado 
e da saúde mental, especialmente dos estudantes em 
decorrência das inúmeras adversidades a que estão 
submetidas: psicológicas, econômicas e sociais.

As atividades de ensino, pesquisa e extensão aqui relatadas são 
extremamente importantes, uma vez que favorecem a relação 
dialógica da universidade com a comunidade e, desse modo, 
fortalecem o compromisso da UFRN com as demandas sociais, 
políticas e culturais que estão no cerne do desenvolvimento da 
nossa sociedade. Essas ações envolvem o público externo, 
os professores, os servidores técnico-administrativos e os 
estudantes  demonstram o esforço coletivo empreendido 
para cumprir o compromisso social assumido pela UFRN com 
a educação de modo de geral e, especialmente, com a educação 
básica do Rio Grande do Norte. 

Ações de extensão desenvolvidas pela 
Assessoria Acadêmica



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS6.
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DEMONSTRAÇÕES DAS DESPESAS

O Demonstrativo simplificado das despesas executadas pelo 
Centro de Educação (Anexo 7) 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 de não instalar o setor de execução orçamentária desde 
a sua instalação, em 2011.

https://drive.google.com/file/d/1DxGVvnCmDFM-6AZUp04WbEep_WZPQxKB/view?usp=sharing


OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES7.
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O Grupo de Trabalho  para Acessibilidade - GTA

Merece destaque a consolidação do Grupo de Trabalho 
para Acessibilidade do Centro de Educação (GTA/CE), 
especialmente a partir do segundo semestre do ano. Em 2019, 
foram realizadas sete reuniões com regularidade quinzenal, 
tendo o acompanhamento da profissional de referência da 
Secretaria de Inclusão e Acessibilidade (SIA), Elaine Medeiros. 
Tal iniciativa se insere no contexto de redimensionamento da 
política da UFRN de inclusão e acessibilidade, constituindo-se 
em rede de ação colaborativa, implicando as unidades 
acadêmicas na configuração de uma instância coletiva de 
diagnóstico, proposição, acompanhamento e avaliação do 
atendimento às necessidades de estudantes com deficiência 
ou com necessidades educacionais específicas. 

O GTA/CE tem grande importância no cenário da UFRN, visto que 
conta com profissionais pesquisadores de Inclusão e Educação 
Especial como membros, o que contribui para o aprofundamento 
das discussões a respeito dos temas. Além disso, há significativo 
número de pessoas com necessidades especiais no universo do 
Centro de Educação: são 14 servidores (6 técnicos e 8 docentes) e 
45 estudantes (16 do Curso de Pedagogia Presencial, 5 do Curso 
de Pós-Graduação e 27 do Núcleo de Educação da Infância – 
NEI/CAp). Ressaltamos que o GTA/CE inclui em suas discussões os 
casos de sofrimento mental dos alunos, como crises de ansiedade 
e depressão, muitos não acompanhados pela SIA, mas que 
demandam apoio da gestão. As pautas das reuniões foram 
decididas pelas demandas identificadas pelos próprios membros 

em seus locais de trabalho. Dentre os itens de pauta, constam 
a discussão de situação de estudante com doença degenerativa, 
do curso de Pedagogia Presencial, o que exigiu diversos 
procedimentos para resolução satisfatória; procedimentos de 
atendimento a crianças com alguma deficiência matriculadas 
no NEI, especialmente casos de crianças com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA); procedimentos para acolhimento de 
alunos em condições de sofrimento mental; reorganização do 
GTA/CE de acordo com proposta da Secretaria de Gestão de 
Projetos (SGP) e a definição da composição do GTA (membros 
titulares e suplentes); e leitura e discussão da Política de Inclusão 
e Acessibilidade da UFRN para sugestões no documento. 

A avaliação realizada pelo GTA/CE considerou que todas as 
situações apresentadas em 2019 foram discutidas e resultaram 
em ações satisfatórias.
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No campo da formação inicial e continuada de profissionais 
do magistério da educação básica, merecem registro, ainda, as 
demandas apresentadas pela Secretaria de Educação de Natal, 
pela UNDIME e pela SEEC, por ocasião das reuniões específicas 
estabelecidas com essas instituições educacionais, em setembro 
de 2019, as quais colocam-se como desafios para o ano de 2020, 
levando em conta a necessidade de celebração de acordos 
de cooperação técnica e financeira para a efetivação de tais 
demandas. Abaixo, uma síntese dessas demandas:

Currículo – Implementação das diretrizes curriculares 
do Estado - BNCC

Gestão ( Administrativos e pedagógico) – 
acompanhamento do plano trienal

Educação especial

Alfabetização de jovens e adultos

Alfabetização de crianças

Formação
Continuada

Currículo – Implementação das diretrizes curriculares 
do Estado - BNCC

Gestão (diretores/ coordenadores pedagógicos)

Educação especial

Alfabetização de jovens e adultos

Alfabetização de crianças – continuidade do PNAIC

Formação
Continuada

Secretaria Municipal de Educação de Natal

Formação
Inicial

Licenciatura em educação escolar indígena 
(articulação entre o Centro de Educação e a Antropologia)

Secretaria de Estado da Educação, 
da Cultura, do Esporte e do Lazer

SEEC/RN

Verifica-se uma explícita recorrência de áreas educacionais nas 
demandas das duas secretarias, as quais podem ser objeto de 
projetos comuns, otimizando recursos e profissionais formadores, 
considerando, inclusive, o envolvimento de egressos do PPGEd 
que atuam nos sistemas públicos, bem como de estudantes de 
pós-graduação e graduação, por intermédio da interface entre 
formação inicial e continuada, considerando a interlocução efetiva 
com professores e escolas. 

AS DEMANDAS FORMATIVAS DOS PÚBLICOS 
DE EDUCAÇÃO
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Abaixo, as demandas apresentadas pela UNDIME.

UNDIME

Modalidade

1ª 
Licenciatura

2ª 
Licenciatura

Municípios

Pedagogia 150 33

Português 40 11

Matemática

Matemática

40

40

8

9

Ciências

Ciências

40

40

5

9

História

História

40

40

9

8

Geografia

Geografia

40

40

10

8

Inglês

Inglês

40

30

7

8

Artes

Artes

60

40

9

8

Educação
Física

Educação
Física

60

60

9

8

Cursos
Solicitados

Vagas
Solicitadas

2ª 
Licenciatura

Pedagogia 150 39

Português 30 9

Especialização

170 11

Neuropedagogia

Alfabetização

Psicomotricidade

Ed. Especial

Ed. Infantil

Educação
Ambiental

Educação
do Campo

Ed. de jovens 
e adultos

Psicopedagogia

80

100

80

200

100

30

40

80

7

9

8

11

8

6

8

10

História

Geografia

Português/
Linguagem

Ciências da 
Natureza

Gestão
Pública

80

80

50

80

170

8

6

8

7

10

UNDIME

Modalidade Municípios
Cursos

Solicitados
Vagas

Solicitadas
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Especialização

Libras

Coordenação 
Pedagógica

170

170

14

14

As demandas apresentadas pela UNDIME apresentam um perfil 
territorial que poderia ser atendido por intermédio da Educação 
a Distância, considerando a distribuição por polos. A efetivação 
de tais propostas necessita de financiamento, o qual poderia ser 
assumido pelo MEC/CAPES/UAB. No entanto, é necessário 
verificar as prioridades a serem assumidas pelo MEC/CAPES/UAB 
para o ano de 2020, levando em conta o cenário de redução 
drástica de suas linhas de ação e dos respectivos aportes 
orçamentários. Caso não haja financiamento do governo federal, 
uma alternativa a ser considerada é a mobilização de recursos 
próprios do município ou do FUNDEB, considerando 
a possibilidade de constituição de consórcios ou parcerias 
entre os municípios a partir da proximidade territorial. 

Ademais,  levando em conta a área solicitada e a modalidade 
formativa (1ª,  2ª licenciatura ou especialização), a proposição dos 
cursos pode considerar uma parceria com a Secretaria de Estado 
da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC/RN) para 
contemplar, também, seus professores. Nessa direção, é de ex-
trema 
importância a retomada do Fórum Permanente de Apoio 
à Formação Docente (FEPAD), o qual contempla, entre outros 

agentes educacionais,  os sistemas educacionais e as instituições 
públicas formadoras para discutir essas demandas, as 
possibilidades de oferta a partir de parcerias, inclusive, com 
a repartição territorial desta oferta entre as instituições 
formadoras. A UFRN participa desse fórum com representações 
do COMFOR, do Centro de Educação (CE) e da Secretaria 
de Educação a Distância (SEDIS).

É preciso assinalar que, já em 2019, o PROFOCO, em articulação 
com o COMFOR, empreendeu esforços junto à PROGRAD 
e à PROEX no sentido de constituir iniciativas articuladas para 
incorporar ao planejamento da UFRN essas e outras demandas 
formativas dos sistemas públicos de educação. Ressalta-se, neste 
sentido, o processo de configuração de um programa de formação 
continuada da UFRN, o qual será criado em 2020. Ademais, 
registra-se a importância do COMFOR/UFRN na gestão dessas 
demandas, na medida em que deverá empreender esforços de 
mobilização e articulação interna para sistematizar propostas 
formativas em outras áreas do conhecimento escolar, as quais 
não são de responsabilidade exclusivas do Centro de Educação. 

Por fim, registra-se a possibilidade de o Centro de Educação 
oferecer 250 vagas para o Curso de Pedagogia a Distância, em 
2020, contemplando as demandas apresentadas pela UNDIME 
na área de Pedagogia. Para tanto, a UFRN, por intermédio da 
Reitoria e da Secretaria de Educação a Distância (SEDIS), está 
empreendendo tratativas com o MEC/CAPES no sentido de
 concretizar essa possibilidade formativa, com previsão de início 
para o segundo semestre de 2020.

UNDIME

Modalidade Municípios
Cursos

Solicitados
Vagas

Solicitadas
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Se as restrições orçamentárias impostas às Instituições Federais 
de Ensino Superior inibem as metas de expansão do Ensino 
Superior no país, as novas regras e as restrições estabelecidas 
em relação à contratação de novos servidores técnico-
administrativos e docentes podem comprometer a própria 
manutenção dos patamares de qualidade, sucesso acadêmico 
e impacto social conquistados até o momento pela UFRN. 
Vislumbra-se um cenário de agudização da assimetria 
entre as aposentadorias e a reposição destas vagas. 

Há algum tempo, setores do Centro de Educação, incluindo o NEI/
CAp, apresentam necessidade de novos servidores técnico-
administrativos. Nesse aspecto, registra-se o acompanhamento 
sistemático por parte da Comissão Própria de Pessoal Técnico-
Administrativo em Educação (CCPTAE) a respeito dessa demanda, 
considerando os dispositivos legais de dimensionamento. Em 2019, 
efetivou-se a aposentadoria de 4  servidores; a contratação, via 
concurso público, de 6 servidores e 6 remoções (4 chegadas 
e 2 saídas). No que se refere a afastamento para estudos em nível 
de pós-graduação, verificam-se 4 afastamentos de servidores 
ligados à Administração do CE, conforme quadro a seguir. 

No âmbito do quadro de terceirizados , o Centro de Educação 
carece de mais quatro auxiliares de serviços gerais, considerando 
a metragem quadrada.

Pessoal Técnico-Administrativo - CE/NEI/CAp - 2019

2Chegada

Chegada

Remoção

Remoção

Afastamento          
(para participação em 

programas de pós-graduação) 

Afastamento          
(para participação em 

programas de pós-graduação) 

2

1Saída

Saída 1

5Concurso

Concurso

Novos Servidores

Novos Servidores

Centro de Educação
32 servidores

NEI/CAp
27 servidores

1

3Parcial

Parcial -

1Integral

Integral -

2Aposentadorias

Aposentadorias 2

QUADRO de professores, TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO e terceirizados

Quadro de terceirizados do CE

Função

Jardineiro

Enc. Operacional

Auxiliar de Serviços Gerais

Motorista -D

Total

Copeira

Número

1

1

6

1

10

1

QUADRO DE SERVIDORES TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO E DE PROFESSORES
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Levando em conta o quadro de professores do Centro de 
Educação e do NEI, em 2019, tivemos a seguinte configuração:

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Professores 
Efetivos

Professores
Substitutos

Bolsistas de
Apoio técnico

37

3
1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Professores 
Efetivos

Professores
Substitutos

Bolsistas de
Apoio técnico

40

15

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Professores 
Efetivos

Professores
Substitutos

Bolsistas de
Apoio técnico

46

9

15

Quadro docente do DFPE

Quadro docente do DPEC

Quadro docente do NEI/CAp

Considerando os indicadores de professores substitutos, 
verificam-se maiores índices em relação ao NEI/CAp e ao DPEC, 
os quais se justificam em razão dos afastamentos para estudos e 
tratamento de saúde, bem como das aposentadorias de profes-
sores efetivos. Para 2020, o agenciamento de professor 
substituto será um dos desafios em decorrência das restrições 
impostas às universidades em relação a esse expediente 
provisório de enfrentamento da carência docente. Ademais, 
registra-se um número expressivo de bolsistas de apoio técnico 
no NEI, em decorrência do perfil de atendimento da primeira 
etapa da Educação Básica, suscitando o auxílio de estudantes 
de graduação nas atividades pedagógicas empreendidas.
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Unidade
Reposição 

por concurso

Condições Legais 
para a

aposentadoria
Aposentadoria

DFPE

DPEC

NEI/CAp

2

4

---

10

3

5

4

6

2

Quadro de Aposentadoria de Docentes 
do Centro de Educação - 2019

No caso da aposentadoria de professores, verifica-se um esforço 
sistemático dos Departamentos (DPEC e DFPE) e do NEI/CAp 
na atualização das informações de demanda junto à Comissão 
Permanente de Desenvolvimento Institucional (CPDI) 
e à Comissão Permanente de Pessoal Docente EBTT (CPPD), 
na perspectiva de recompor seus quadros. É preciso registrar o 
trabalho sistemático, rigoroso e estratégico dessas comissões 
técnicas no monitoramento e avaliação dos pedidos por vacância 
ou necessidade estratégica, tendo como referência a relação entre 
carga horária docente e número de turmas ofertadas, bem como 
a performance de extensão e de pesquisa. Tal análise considera, 
também, a capacidade do quadro de vagas da UFRN. Nesse 
sentido, a observância dos critérios institucionais, agregada 
ao cenário de restrição, conduz à aprovação do número de vagas 
inferior à quantidade solicitada por parte dos departamentos 
e unidades da UFRN. 

O quadro abaixo apresenta dados referentes às aposentadorias 
efetivadas em 2019.

Nome
Ano da 

Aposentadoria
Reposição por 

Concurso

Magna França

Marly Amarilha 

Moises Domingos 
Sobrinho

Alda Maria Duarte 
Araujo Castro

Marlucia Menezes 
de Paiva

Maria Estela 
Costa Campelo 

2019

2018

2019

2018

2019

2019

01 vaga na área de 
POLÍTICAS E GESTÃO 

DA EDUCAÇÃO

01 vaga na área de EDU-
CAÇÃO INFANTIL,

ALFABETIZAÇÃO, LINGUA-
GENS E LITERATURA

-

-

-

-

Aposentadorias de docentes do DFPE
 (2018-2019)

* Houve a alteração e Regime de Trabalho de 20h para DE para o docente 
PAULO ROBERTO DE ANDRADE SANTOS (1891306), na área de LIBRAS
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É preciso assinalar que o aumento de aposentadorias nos últimos 
dois anos concorrem, sensivelmente, para o comprometimento 
de determinadas áreas do conhecimento, com tendência ao 
agravamento, caso as expectativas de aposentadoria se 
confirmem em 2020 e nos anos seguintes, sobretudo, em relação 
ao Departamento de Fundamentos e Políticas de Educação 
(DFPE). Reiteram-se os esforços dos gestores das unidades 
internas e da Direção do CE de consubstanciar as solicitações de 
vagas docentes, considerando as prioridades e necessidades 
estruturais. Assim, redobram-se os cuidados com o gerenciamento 
da carga horária docente em relação, sobretudo, ao ensino, bem 
como a explícita interface estratégica graduação/pós-graduação 
nas solicitações das vagas. 

De modo geral, delineia-se um cenário de aumento das 
assimetrias entre as demandas das unidades e a capacidade 
de vagas da UFRN, suscitando esforços institucionais no 
sentido de enfrentar este cenário que pode comprometer, 
consideravelmente, o cumprimento da missão da universidade 
e dos objetivos do Centro de Educação. Tais esforços se associam 
a mobilizações e articulações externas, sobretudo, por intermédio 
da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (ANDIFES), no sentido de defender 
a autonomia universitária e sua condição de patrimônio 
do povo brasileiro. 

Nome
Ano da 

Aposentadoria
Reposição por 

Concurso

Ana Santana Souza

Midori Hijioka Camelo

João Maria Valença 
de Andrade

Márcia Maria 
Gurgel Ribeiro

Soraneide Soares 
Dantas

2019

2019

2019

2019

2019

Vaga a ser solicitada no 
BPEq 2020

Vaga a ser solicitada no 
BPEq 2020

Vaga preenchida por 
concurso

Concurso para 
preenchimento da vaga 

em andamento

-

Aposentadorias de docentes do DPEC 
(2019)



78

Departamento / Unidade Ano da 
Aposentadoria

Nome Reposição por Concurso

DFPE

DPEC

NEI/Cap

2019

2019 Vaga a ser solicitada no BPEq 2020

Vaga a ser solicitada no BPEq 2020

-

-

-

Vaga preenchida

Concurso para preenchimento da vaga em andamento2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2018

Magna França

Ana Santana Souza

Márcia Maria Gurgel Ribeiro

João Maria Valença de Andrade

Midori Hijioka Camelo

Soraneide Soares Dantas

Maria Dulcilene de Lima 

Gilvânia Maurício Dias de Pontes

Moises Domingos Sobrinho

Marlucia Menezes de Paiva

Alda Maria Duarte Araujo Castro

Marly Amarilha

Maria Estela Costa Campelo 

01 vaga na área de POLÍTICAS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO

01 vaga na área de EDUCAÇÃO INFANTIL, 
ALFABETIZAÇÃO, LINGUAGENS E LITERATURA

-

-

-

-

Aposentadorias por Departamentos 
do Centro de Educação
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Nome
Ano da 

Aposentadoria
Motivo Reposição por 

Concurso

Débora Maria do 
Nascimento

Jean-François 
Mathieu

Brunelière

2019

2019

Exoneração 
a pedido

Exoneração 
a pedido

Concurso em 
andamento

Vaga preenchida

Docentes que deixaram o quadro do DPEC 
por outros motivos (2019)

Situação

Situação

Docentes

Docentes

QTDE.

QTDE.

Adir Luiz Ferreira

10

10

5

2

Professores que cumprem 
condições legais para 

aposentadoria

Professores que cumprem 
condições legais para 

aposentadoria

Professores com 
afastamento

Qualificação

Saúde

Marta Maria de Araújo

Rosalia de Fátima e Silva

Adir Luiz Ferreira

Pedro Luiz dos Santos Filho

Rosalia de Fátima e Silva

Cynara Teixeira Ribeiro

Antônio Cabral Neto

Giane Bezerra Vieira

Denise Maria de 
Carvalho Lopes

Lucia de Araújo 
Ramos Martins

Luzia Guacida
dos Santos Silva

Maria Goretti 
Cabral Barbalho

Andreia da Silva 
Quintanilha Sousa

Rita de Cassia Barbosa 
Paiva Magalhães

Maria Goretti 
Cabral Barbalho

SITUAÇÃO DOCENTE - DFPE

SITUAÇÃO DOCENTE - DFPE
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Situação Docentes QTDE.

Gildete Azevedo

7

3

1

Professores que cumprem 
condições legais para 

aposentadoria

Gilka Silva Pimentel

Maria Dulcilene de Lima

Maria Nubia Pessoa

Rutilene Santos de Sousa

Sandro da Silva Cordeiro

SITUAÇÃO DOCENTE - DPEC

Gilvania Mauricio 
Dias de Pontes

Teresa Regia Araújo 
de Medeiros

Kivia Pereira de 
Medeiros Faria

Uiliete Marcia Silva de 
Mendonça Pereira

Maria Patrícia 
Costa de Oliveira

Professores com 
afastamento

Qualificação

Saúde



aNEXOS E APÊNDICES8.
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Relatório de despesas da unidade
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Relatório de despesas da unidade



84

Links para os anexos

Anexo 1.  Plano Quadrienal

Anexo 5.  Lista de Extensão

Anexo 6.  Lista de Pesquisa

Anexo 2.  Proposta de Mestrado 
Profissional em Educação Especial

Anexo 3.  Aprovação do Mestrado 
Profissional em Educação Especial

Anexo 4.  Edital do  Mestrado 
Profissional em Educação Especial

Anexo 7.  Relatório de Despesa da 
unidade 2019

Link direto: https://drive.google.com/
file/d/1LdfnhOuPbq3eCT0uO10hjEGNjt3KS-
fx9/view?usp=sharing

Link direto: https://drive.google.com/
file/d/1A4tDxOMt2gPhPlSFJDN8THrgwU-
VMxYk5/view?usp=sharing

Link direto: https://drive.google.com/file/d/1q-
Jcw505ef1KFGF11toTkLc2KByXnlPaT/
view?usp=sharing

Link direto: https://drive.google.com/file/d/
1jV6wQrr7N5S0LadEtiAif95li2XtW14X/
view?usp=sharing

Link direto: https://drive.google.com/
file/d/124BRp5z7p_MzuxG4Sjp6j_i2Y5eH-
KV_4/view?usp=sharing

Link direto: https://drive.google.com/file/d/1R-
r3k9QRN89UoRGQ7LnYo8mnnrbZRD27R/
view?usp=sharing

Link direto: https://drive.google.com/
file/d/1DxGVvnCmDFM-6AZUp04WbEep_
WZPQxKB/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1LdfnhOuPbq3eCT0uO10hjEGNjt3KSfx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LdfnhOuPbq3eCT0uO10hjEGNjt3KSfx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LdfnhOuPbq3eCT0uO10hjEGNjt3KSfx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tDxOMt2gPhPlSFJDN8THrgwUVMxYk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tDxOMt2gPhPlSFJDN8THrgwUVMxYk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A4tDxOMt2gPhPlSFJDN8THrgwUVMxYk5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJcw505ef1KFGF11toTkLc2KByXnlPaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJcw505ef1KFGF11toTkLc2KByXnlPaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qJcw505ef1KFGF11toTkLc2KByXnlPaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jV6wQrr7N5S0LadEtiAif95li2XtW14X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jV6wQrr7N5S0LadEtiAif95li2XtW14X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jV6wQrr7N5S0LadEtiAif95li2XtW14X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124BRp5z7p_MzuxG4Sjp6j_i2Y5eHKV_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124BRp5z7p_MzuxG4Sjp6j_i2Y5eHKV_4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/124BRp5z7p_MzuxG4Sjp6j_i2Y5eHKV_4/view?usp=sharing
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