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Mensagem
dos Dirigentes

O cenário de pandemia que se instaurou tragicamente em 2020 e perdurou em 2021 conduziu-nos
a alterações bruscas de convivência acadêmica, em
decorrência do isolamento social e da adoção do
formato remoto na grande maioria das atividades
universitárias. Nesse intervalo de dois anos, milhares de brasileiros faleceram em decorrência da
COVID-19, incluindo pessoas próximas à UFRN, ao
Centro de Educação e a cada um de nós. Em 2021,
vislumbramos uma saída desse cenário pandêmico,
com a retomada progressiva das atividades administrativas e de gestão ao formato presencial, de tal
modo que já nos organizamos para o retorno presencial das atividades acadêmicas, sem abrir mão
dos cuidados necessários a essa transição que vai
nos ocupar por certo tempo. De qualquer maneira,
temos que considerar as razões e as consequências
desse período de exceção como lições para que
não percamos de vista o papel da universidade
pública na construção de um projeto civilizacional
emancipatório, em favor da vida e da justiça social.

interlocuções com os sistemas de ensino públicos e
os segmentos sociais vinculados à educação. Assim,
o seu Plano Quadrienal de Gestão (2019-2023),
tomado como referência para a elaboração deste
Relatório, orientando-se pela missão institucional
da UFRN, definiu objetivos, diretrizes, linhas de
ação e metas prioritárias com vistas à materialização do papel da universidade em favor da melhoria
da educação do país, orientando-se por esse
projeto civilizacional emancipatório.
A estrutura e as diretrizes assumidas na elaboração
deste Relatório constam do Anexo I da Resolução
nº 018/2020-CONCURA, de 08 de outubro
de 2020. O capítulo 1 trata da visão geral organizacional e ambiente externo, no qual são traçados
o perfil, os objetivos institucionais e o organograma
da unidade, além de uma análise de conjuntura
externa. O capítulo 2 é intitulado Planejamento
estratégico e governança e apresenta informações
sucintas sobre as estratégias adotadas pelo Centro
de Educação para atingir seus objetivos institucionais, estabelecidos no Plano Quadrienal de Gestão
(2019-2023). No capítulo 3, a unidade expõe e
avalia os principais riscos internos e externos aos
quais esteve submetida em 2021, classificando-os
de acordo com seu impacto e probabilidade de

É em função desse projeto que o Centro de Educação tem como horizonte de atuação a formação
docente em suas vertentes inicial e continuada,
estabelecendo articulações em níveis de graduação e pós-graduação, considerando, também, as
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ocorrência, amparando-se nos conceitos dispostos
na Resolução nº 016/2017-CONSAD, que instituiu
a política de gestão de riscos na UFRN. Nesse capítulo, também são apresentadas as estratégias de
enfrentamento e as ações mitigadoras do impacto
desses riscos assumidas pelo Centro de Educação
em 2021. No capítulo 4, são apresentados os resultados da gestão, através de discussão minuciosa
das diretrizes, objetivos e metas, classificando
e justificando a consecução ou não desses resultados em 2021. O capítulo 5 apresenta um relatório
das atividades de ensino, pesquisa e extensão,
destacando as principais ações acadêmicas
desenvolvidas durante o ano. As demonstrações
contábeis são o assunto de que trata o capítulo 6,
por meio de relatório das despesas executadas em
2021 com custeio, auxílio financeiro a estudantes,
material de consumo, bem como despesas de
outras naturezas.

Resolução nº 018/2020-CONCURA, de 08 de
outubro de 2020. Foram consideradas, também, as
recomendações do Regimento Interno do Centro
de Educação (Resolução nº011/2016-CONSUNI,
de 16 de setembro de 2016).
Por fim, ressalta-se que a recorrência da conjuntura
de restrição severa no contexto das políticas públicas e orçamentárias, aliada ao cenário pandêmico já
referido, afetou as expectativas de consecução das
ações e metas, exigindo ajustes e adequações. De
todo modo, o Centro de Educação, orientando-se
por sua tradição dialógica e colaborativa, continuou
adotando estratégias pautadas na interlocução
interna e externa, instituindo e consolidando comissões, grupos e ações coletivas no enfrentamento
dos desafios acadêmicos e no delineamento de
suas ações institucionais em consonância com
o papel da UFRN para o desenvolvimento
da educação do Rio Grande do Norte.

Em suma, este relatório assume como propósito
o compartilhamento de informações sobre as
ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão
universitária, realizadas no decorrer do ano de
2021, pelo Centro de Educação e suas diferentes
Unidades, fundamentando-se no Inciso VI do
Art. 45 do Regimento Geral da UFRN e na
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Visão Geral
Organizacional
e Ambiente Externo

Sobre o CE
O Centro de Educação é uma unidade de ensino,
pesquisa e extensão da UFRN, constituída na forma
de Centro Acadêmico, reunida em Departamentos,
nos termos dos artigos 7º e 8º do Estatuto desta
Universidade. O CE constituiu-se como Centro por
meio da Resolução nº 009/2008-CONSUNI, de 01
de dezembro de 2008, a partir do desmembramento
do então Departamento de Educação (DEPEd) da
estrutura do Centro de Ciências Sociais Aplicadas
(CCSA). Seu pleno funcionamento, entretanto, ocorreu somente em 2011 – ano de inauguração de seu
prédio e estrutura próprios.

Atualmente, o Centro de Educação reúne:
» Departamento Acadêmico de Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE)
» Departamento Acadêmico de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC)
» Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd)
» Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEsp)
» Núcleo de Educação da Infância (NEI)

A fundação do CE representou o desenvolvimento
e a consolidação da área da Educação na UFRN,
por meio do reconhecimento das atividades acadêmicas e administrativas realizadas pela comunidade
acadêmica do então DEPEd.

» Curso de Graduação em Pedagogia Presencial
» Curso de Graduação em Pedagogia A Distância
» Programa de Formação Continuada (PROFOCO)
» Coordenação Pedagógica das Licenciaturas (COORDLICE)
» Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE)
» Biblioteca Setorial Moacyr de Góes (BS-MG)
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Hoje, a área física do CE perfaz um total de 8.483 m², construídos entre 2011 e 2016,
para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração da área de Educação
na UFRN, compreendendo os seguintes espaços:

1

Prédio Administrativo de

2.878 m²

Com salas administrativas, salas de reunião, de professores e de grupos de
pesquisa, laboratórios, auditório com capacidade para 105 pessoas, e outros;

2
Um bloco de aulas com

O Centro de Educação é, portanto, o resultado
de uma ação diária, coletiva e colaborativa de
docentes, discentes, bolsistas, servidores técnico
-administrativos e terceirizados que agregam a um
coletivo sua força, determinação e capacidade de
trabalho individuais, fazendo avançar a Educação
como área de ensino, pesquisa e extensão na UFRN
e fora dela.

2.881 m² de área construída

O qual comporta 12 salas de aulas, 5 laboratórios, auditório, biblioteca, sala dos
professores e supervisão, laboratório de informática, além de espaço para o
Centro Acadêmico de Pedagogia (CAPed);

3

4º pavimento do NEPSA II, com

660 m²

Com salas administrativas, salas de reunião, de professores e de grupos de
pesquisa, laboratórios, auditório com capacidade para 105 pessoas, e outros;

4

NEI/CAp, com

2.065 m² de área física

Reunindo uma estrutura de salas de aula, laboratórios, salas administrativas,
quadra poliesportiva, laboratórios, pátio de recreação, entre outros, formando
uma estrutura necessária para atender crianças do ensino infantil e ensino
fundamental I.
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Objetivos do Centro de Educação
O Plano Quadrienal de Gestão do Centro de Educação (2019-2023) estabelece como objetivos do Centro de Educação:

1

»

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

2

»

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

3

»

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

4

»

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

5

»

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

6

»

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

7

»

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

8

»

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

9

»

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

CONSEC
NEI/Cap

Secretaria Geral

Assessorias

Setor de Protocolo e Atendimento

DIREÇÃO
DO CENTRO

Coordenadoria Administrativa

Assessoria Acadêmica
Assessoria de Planejamento e Orçamento

Setor de Informática

Assessoria Técnico Científica

Setor de Patrimônio, Material e Almoxarifado

Biblioteca Setorial Moacyr de Góes

DPEC
DFPE

LIFE
Coordenação do Curso de Pedagogia Presencial
LEA

Coordenação do Curso de Pedagogia a Distância

PPGEd
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Ambiente externo
Em 2021, como no ano anterior, o contexto
pandêmico continuou a gerar impactos em todas
as esferas da vida individual e coletiva, nacional
e internacionalmente. Vale destacar que, além das
milhões de mortes ocorridas em todo o mundo,
as imposições sanitárias relativas à necessidade
de distanciamento social enquanto medida para
diminuir ou evitar as contaminações pelo coronavírus provocou o afastamento das pessoas
de suas atividades sociais bem como mudanças
relativas às atividades de estudo e laborais, com
a adoção do ensino remoto e do Home Office.
Com a disponibilização de vacinas e consequente
avanço das campanhas de vacinação, o cenário
foi gradativamente se modificando, com quedas
graduais no índice de transmissibilidade do vírus.
Apesar disso, no que diz respeito à Educação,
a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) estimou que
a suspensão das aulas presenciais em escolas e
universidades afetou mais de 90% dos estudantes
do mundo durante todo o ciclo pandêmico.
No Brasil, um país de dimensões continentais
com severas assimetrias regionais e alarmante
injustiça social, preocupa-nos o agravamento das
desigualdades educacionais e o aumento nas taxas
de evasão e insucesso escolar, especialmente de
estudantes das classes menos favorecidas. Apesar de, neste ano, muitas instituições educativas

0
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terem retomado as aulas presenciais, são muitas as
dificuldades de acesso, acompanhamento e sucesso
nas atividades, em função de fatores que envolvem
questões sociais, econômicas e emocionais.
Em adição à situação sanitária, o contexto político,
marcado por indefinições e volatilidade de informações, produziu uma aura de incertezas. Além disso,
as restrições orçamentárias impostas às instituições
continuaram a produzir impactos restritivos consideráveis para a Educação Básica e o Ensino Superior no Brasil – conjuntura que vem prejudicando
a consecução de diversas metas educacionais
previstas no PNE 2014-2024, em especial daquelas
comprometidas com a universalização da educação
e a superação das desigualdades educacionais. Em
relação ao Ensino Superior, a Meta 12 do PNE, que
diz respeito à elevação da taxa bruta de matrículas
para 50% e da taxa líquida para 33% da população
de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta
e da expansão, garantidas 40% das novas matrículas no segmento público, já duramente atingida
pelo contexto de cortes orçamentários e dificuldade de contratação de servidores, deverá ser
ainda mais impactada pelo cenário de crise
econômica agravado pela pandemia, devido
a demandas de trabalho por vezes incompatíveis
com a continuidade da trajetória acadêmica de
servidores docentes e técnico-administrativos.
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Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
as consequências de dois anos de ensino remoto
ainda não puderam ser completamente aferidas,
assim como são incertas as dificuldades que serão
enfrentadas no retorno às atividades presenciais.
O planejamento institucional em curso para este
retorno presencial tem mostrado que há desafios
relativos a questões de infraestrutura, de gestão
de pessoas e de verificação do cumprimento
dos protocolos de biossegurança vigentes, entre
outros. O cenário é agravado, ainda, pelas questões orçamentárias e pelo sucateamento das
Instituições Federais de Ensino Superior no Brasil,
agravado nos últimos anos.

Tendo em vista a perspectiva de retorno presencial
das atividades acadêmicas e administrativas, o
Centro de Educação tem promovido momentos
de discussão coletivas e colegiadas, na realização
de encontros de avaliação e planejamento, e no
redimensionamento das ações de ensino, pesquisa
e extensão, guiando-se pelos princípios de defesa
da vida e da saúde das pessoas; de garantia de uma
educação pública, gratuita e de qualidade social;
da democratização do acesso e da promoção
da permanência qualificada de estudantes nas
instituições educativas.

Para enfrentamento das dificuldades surgidas,
o Centro de Educação tomou como caminho
o fortalecimento dos espaços coletivos e das
instâncias colegiadas, e o estímulo à participação
permanente de todos os segmentos da comunidade acadêmica em seus processos de gestão.
Além disso, foram envidados esforços para
solidificar a interlocução com os sistemas públicos
de ensino e com as escolas e seus profissionais
em favor do delineamento de ações prioritárias
e convergentes nos campos da formação inicial
e continuada, coadunando com o compromisso
assumido em prol da qualificação dos processos
formativos e do exercício da docência no Ensino
Superior e na Educação Básica.

0
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Planejamento
Estratégico
e Governança

2

No ano de 2021, a realidade brasileira manteve-se
sob forte impacto das consequências acarretadas
pela pandemia da COVID-19, iniciada no ano anterior e ainda sem previsão de término. A necessidade
de distanciamento social e de cumprimento de
medidas de biossegurança com o intuito de diminuir a disseminação do vírus SARS-CoV-2 culminou
na adoção do ensino em formato remoto por parte
das Instituições de Ensino Superior brasileiras. No
âmbito da UFRN, também foi adotado o trabalho
remoto no tocante às atividades administrativas
classificadas como não essenciais, com posterior
retorno de turnos de trabalho presenciais, de forma
gradual e escalonada, por todos os servidores técnico-administrativos da instituição, exceto aqueles
do grupo de risco e com comorbidades, a partir da
Instrução Normativa nº 004/2021.

materiais para cumprimento dos protocolos de
biossegurança bem como dos gastos extras com
manutenção dos prédios e equipamentos que, por
terem ficado com pouco ou nenhum uso durante
quase dois anos, precisaram de inspeções, revisões
e ajustes periódicos. Nesse contexto, as restrições
orçamentárias vivenciadas pelas Instituições
Federais de Ensino Superior nos últimos anos
mantiveram-se como desafio a ser enfrentado,
exigindo planejamento estratégico para a tomada
de decisões de forma colegiada e para a otimização no uso dos recursos. No Centro de Educação,
esse planejamento envolveu, sobretudo, o Fórum
de Gestores e CONSEC, com a aprovação, pelo
CONSEC, da distribuição dos recursos entre as
unidades ordenadoras de despesas.
Adicionalmente, foram envidados esforços para
ampliar a participação da comunidade acadêmica
nos processos de tomada de decisão. Nesse
sentido, foram realizados diversos Fóruns de Gestores, reuniões do Conselho de Centro, Plenárias
Departamentais e reuniões de Colegiado e Núcleos

A exemplo do ano anterior, o cenário pandêmico
incidiu sobre o planejamento orçamentário, exigindo uma reorganização das ações da unidade
e demandando investimentos maiores, especialmente em razão da necessidade de aquisição de
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Docentes Estruturantes dos Cursos, além de
terem sido constituídos grupos de trabalho e
comissões para tratar de temas mais específicos.
Cabe destacar também o trabalho desempenhado
pela COORDELICE referente às articulações
necessárias entre coordenações de curso de
licenciaturas, Centro de Educação e PROGRAD,
por intermédio de diversas reuniões para encaminhamento de questões envolvendo a formação
docente, a exemplo dos estágios supervisionados
durante o período de fechamento das escolas
de Educação Básica. Nesse sentido, cabe ressaltar
igualmente o trabalho realizado pelo GT de Estágio,
formado por docentes que lecionam os componentes de estágio nos diversos cursos de licenciatura,
contando com representantes do Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp) e de outras instâncias da
UFRN relacionadas à formação docente.
Como em anos anteriores, também em 2021 foram
empreendidas ações com vistas ao fortalecimento
das relações e parcerias com as redes de Educação
Básica, em especial da região metropolitana e do
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estado do Rio Grande do Norte, mediante realização de reuniões, eventos e colaborações nos
processos de revisão das diretrizes do Ensino
Médio e da Educação de Jovens e Adultos junto ao
Sistema Estadual de Ensino. Em acréscimo, foram
estabelecidas parcerias com a Secretaria Municipal
de Major Sales e com a União dos Dirigentes
Municipais de Educação (UNDIME).
Um dos grandes desafios enfrentados refere-se
ao planejamento para o retorno das atividades
presenciais, haja vista que as normativas que
regulamentam o ensino remoto nas Instituições
Federais de Ensino Superior possuem validade
até o fim de 2021, sem perspectiva de prorrogação
para 2022. Nesse sentido, o Centro de Educação
está se organizando para sanar as demandas
estruturais, de equipamentos e de recursos
humanos, priorizando, em especial, a promoção
de momentos de discussão coletiva acerca dos
princípios pedagógicos que devem pautar o retorno
das atividades acadêmicas de forma presencial.
Nessa perspectiva, as estruturas de governança
do Centro de Educação, pautadas na gestão
democrática e na tomada de decisões de forma
coletiva e colegiada, têm sido fundamentais para
o planejamento institucional e cumprimento dos
objetivos estratégicos, em especial no que diz respeito ao compromisso com uma educação pública
de qualidade, gratuita, inclusiva, emancipatória,
laica e de qualidade socialmente referenciada,
da Educação Básica ao Ensino Superior.
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3

Gestão de Riscos
e Controles
Internos

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte
instituiu, em 2017, sua política de gestão de riscos
por meio da Resolução nº 016/2017-CONSAD,
de 04 de maio de 2017. Essa Resolução, elaborada
a partir dos conceitos dispostos na Instrução
Normativa Conjunta nº 01-MPOG/CGU, de
10 de maio de 2016, estabelece que:

“Gestão de riscos é um processo
para identificar, avaliar, administrar,
controlar e monitorar potenciais
eventos ou situações capazes de
afetar o desempenho da instituição,
buscando estabelecer uma garantia
razoável quanto ao cumprimento de
seus objetivos.”
Nessa direção, também foi aprovada a Resolução
nº 076/2017-CONSAD, de 21 de dezembro de
2017, que instituiu o Plano de Gestão de Riscos
(PGR) com a finalidade de estabelecer uma
metodologia de gerenciamento de riscos no
âmbito da UFRN.
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Em 2021, como em anos anteriores, o Centro
de Educação buscou mapear, avaliar, administrar,
controlar e monitorar a ocorrência de possíveis
riscos que comprometessem a qualidade das
ações desenvolvidas em suas unidades, sobretudo aquelas relacionadas ao cumprimento dos
objetivos institucionais do Centro. Para isso,
contou com a colaboração de suas unidades
acadêmicas e administrativas, bem como de
suas instâncias coletivas e colegiadas.
Como em 2020, a pandemia de Covid-19 configurou-se como um risco à execução das atividades
no Centro de Educação. Não obstante, o Centro
iniciou o processo de retorno presencial gradual
das atividades administrativas, a partir do cronograma de retorno apresentado pela PROGESP,
por meio da Instrução Normativa nº 004/2021
- PROGESP, de 07 de maio de 2021, adotando
um modelo de escalonamento de turnos entre os
servidores das unidades. Atualmente, prepara-se
para o completo retorno presencial das atividades
acadêmicas e administrativas, previsto para 28
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de março de 2022 em toda a UFRN. Vale destacar
que o contexto pandêmico, bem como a adoção
da modalidade remota de ensino, ocasionou uma
série de relatos de adoecimento e exaustão física
e mental de servidores e discentes – situação que
preocupa o Centro de Educação, tendo em vista
que esse cenário representa um risco permanente,
de ordem social, ao pleno funcionamento do CE e
à consecução de seus objetivos institucionais.
Considerando, então, as atividades acadêmicas
e administrativas desenvolvidas pelo CE, apresentamos a seguir os eventos de risco mapeados em
2021, sua origem, tipo, bem como sua probabilidade de ocorrência, o impacto provocado por
uma possível ocorrência, as estratégias de resposta
adotadas pela unidade e os objetivos estratégicos
do Centro vinculados a esses riscos. Para isso,
foram considerados os conceitos estabelecidos
na Resolução nº 016/2017-CONSAD, de 04 de
maio de 2017.
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Risco Interno
Tipo de Risco

Pessoal

Infraestrutura

Eventos de Risco

Impacto

Redução do quadro funcional e consequente inexistência
de recursos humanos para atendimento das demandas.

Probabilidade

Precarização das condições físicas
das instalações do Centro de Educação.

Ações Mitigadoras Identificadas em 2021

Atualização dos dados
institucionais para
apresentação à CPDI
e à CPPTAE com vistas
à reposição do quadro
funcional.

Orientação e organização
das atividades docentes de
forma otimizada a fim de
possibilitar convergências
entre as demandas de
oferta de turmas de
graduação e pós-graduação
e as condições de trabalho
docente.

Replanejamento
das atividades
administrativas
das unidades,
considerando a
convergência de
atribuições dos
servidores.

Incentivo à
formação
continuada
por meio de
participação
em cursos de
capacitação e
pós-graduação.

Realização de reforma no
prédio administrativo do CE,
por meio da contratação de
uma empresa prestadora de
serviço. Foram substituídas
as divisórias de Eucatex por
drywall, visando ao conforto
térmico e acústico dos
ambientes.

Realização de
manutenções
preventivas e de
serviços de limpeza,
dedetização,
substituição de
carpete do Auditório,
dentre outros.

Designação de grupo
de trabalho para
discutir e elaborar
uma proposta de
reordenamento dos
espaços físicos do
Centro.

Estratégia de Resposta
Mitigar

Evitar

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco

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

Níveis de Risco: Alto
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Risco Interno
Tipo de Risco

Conformidade

Comunicação

Eventos de Risco

Impacto

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

Probabilidade

Baixa participação da comunidade acadêmica
nas atividades do Centro de Educação

Ações Mitigadoras Identificadas em 2021
Observação e
cumprimento de normas
e prazos institucionais,
bem como verificação
diária das plataformas
Memo e Mesa virtual,
para ciência de
novas orientações
administrativas.

Realização de reuniões
entre servidores das unidades,
organizados em equipes e grupos
de trabalho, para socialização
das normas, demandas e prazos
institucionais, estabelecendo
cronogramas para seu
cumprimento.

Priorização na
resposta de
interpelações
da Ouvidoria e
Corregedoria
feitas ao CE.

Discussão nas instâncias

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

coletivas e colegiadas para
organização e distribuição
das atividades do Centro de
Educação a fim de favorecer
a participação de todos os
segmentos.

Aprovação, na CPIA, da
oferta de curso introdutório de
audiodescrição para servidores
e bolsistas do CE, com vistas
a tornar acessíveis os cartazes
e imagens veiculados nos
ambientes físicos e virtuais
do Centro.

Estratégia de Resposta
Evitar

Mitigar

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco
6. Consolidar as políticas de formação de pessoal e de qualificação da gestão de
pessoas, através do incentivo à participação em cursos, eventos e projetos, em
conformidade com as necessidades de capacitação e com o planejamento das
unidades.

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

Níveis de Risco: Alto
0

1

2

3. GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

4

5

6

7

Médio

Baixo
23

Risco Interno
Tipo de Risco

Acadêmico

Eventos de Risco

Impacto

Probabilidade

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

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

Ações Mitigadoras Identificadas em 2021

Reuniões
sistemáticas dos
Núcleos Docentes
Estruturantes e
dos Colegiados.

Discussão de problemáticas
e demandas nas instâncias
coletivas e colegiadas,
articulando Coordenações,
Departamentos e outras
envolvidas nas ações para
melhoria dos cursos.

Participação da Assessoria

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

Acadêmica nas reuniões e
discussões promovidas pela
PROGRAD no tocante ao
ENADE e outras políticas
para a melhoria da qualidade
dos cursos de graduação.

Atuação da
assessoria

Articulação com as Pró-Reitorias

Adequação das

acadêmica e

de Graduação, de Extensão e

ações de ensino,

coordenações,

de Pesquisa para fomento de

pesquisa e extensão

colegiados

ações e participação do Centro

para a oferta de

e Núcleos

de Educação em Programas e

forma remota,

Docentes

Projetos Institucionais.

quando possível.

Estruturantes.

Estratégia de Resposta
Evitar

Evitar

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco

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

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

Níveis de Risco: Alto
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Risco Externo
Tipo de Risco

Político

Social

Eventos de Risco

Impacto

Mudanças e indefinições nas políticas
públicas na área da educação.

Probabilidade

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

Ações Mitigadoras Identificadas em 2021

Participação ativa
e articulação
junto aos órgãos
de representação
para assumir
posicionamentos
adequados aos
princípios defendidos.

Promoção de discussões internas para construção
de posicionamentos coletivos e institucionais
acerca de temas relevantes para o cenário
educacional, dos quais destacamos aqueles
relativos à reforma do ensino médio, à realização
dos estágios supervisionados durante o contexto
pandêmico e às articulações nacionais para as
ações educacionais no contexto da pandemia.

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

Realização de reuniões

Realização de ações de

com Coordenações e

ensino e de extensão

destas com os Colegiados

voltadas à promoção de

e Núcleos Docentes

espaços de acolhimento
aos estudantes com vistas
à diminuição do sofrimento
psicológico e à qualificação
da vivência universitária.

Estruturantes para
planejamento de ações
voltadas à permanência
e sucesso acadêmico dos
estudantes.

Promoção de
espaços de debate
e discussão
em instâncias
coletivas e
colegiadas com a
participação dos
estudantes.

Estratégia de Resposta
Evitar

Mitigar

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco

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

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

Níveis de Risco: Alto
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Risco Externo
Tipo de Risco

Orçamentário

Ambiental

Imagem

Eventos de Risco

Impacto

Contingenciamentos
orçamentários impostos às
Instituições de Ensino Superior.

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

Probabilidade

Deterioração da imagem institucional do Centro de Educação.

Ações Mitigadoras Identificadas em 2021
Discussão
nas instâncias
coletivas e
colegiadas
para melhor
planejamento
da distribuição
orçamentária.

Reuniões com órgãos e
entidades externas como
Secretarias de Educação,
instituições de fomento, entre
outras, para estabelecimento
de convênios que viabilizem a
realização de algumas ações.

Em decorrência da adoção do modalidade
remota e da consequente diminuição do
fluxo nas dependências do Centro, não
foram realizadas ações mitigadoras deste
risco em 2021.

Reativação do canal de

Atualização frequente do

Incentivo à

Youtube do Centro de

site institucional, por meio

participação ativa

Educação, bem como

da divulgação de notícias e da

e propositiva

fortalecimento das

publicização de documentos

de discentes

plataformas digitais das

de interesse da comunidade

e servidores

unidades acadêmicas,

acadêmica (relatórios e planos

nas instâncias,

notadamente dos

de gestão, pautas e atas das

comissões

laboratórios e programas

reuniões do Conselho de

e conselhos

de pós-graduação.

Centro).

institucionais.

Estratégia de Resposta
Mitigar

Evitar

Evitar

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco
1. Envidar esforços para a constituição de uma
universidade pública, gratuita, democrática,
participativa, plural e inclusiva, que assegure o
direito à educação e à formação profissional de
qualidade na área da Educação.

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

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

Sanitário

Eventos de Risco

Impacto

Probabilidade

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

Ações Mitigadoras Identificadas em 2021

Planejamento
das ações
considerando as
possibilidades
do modelo
remoto.

Adoção do modelo de
revezamento de turnos entre
servidores, no contexto
do retorno gradual das
atividades presenciais.

Oferta de turmas de graduação e pósgraduação no formato remoto, priorizando
o fluxo dos estudantes nos respectivos
cursos e a previsão para a conclusão de
modo a garantir o direito de conclusão.

Estratégia de Resposta
Mitigar

Objetivo Estratégico do CE vinculado ao Evento de Risco

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

Níveis de Risco: Alto
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Resultados
Da Gestão

4

Discussão das Diretrizes e Metas do Plano Quadrienal do CE
Diretrizes, Linhas de Ação e Metas para o Quadriênio 2020-2023 (Anexo 2)
Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.1

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

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

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

Discussão dos Resultados

»

Acompanhamento sistemático dos currículos dos cursos de graduação do CE
pelos respectivos NDEs e Colegiados, com apoio da Assessoria Acadêmica.
Finalização da reformulação do Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia
EaD e submissão para avaliação da PROGRAD.

2
Consolidar a institucionalização do curso de Pedagogia EaD.

»

Ingresso de 234 novos estudantes no curso de Pedagogia EaD, em função da
participação no Edital nº 02/2020-COMPERVE , aumentando para 7 polos
ativos no estado: Currais Novos, Lajes, Luis Gomes, Macau, Marcelino Vieira,
Martins e Nova Cruz.

3
Realização de reuniões sistemáticas com a PROGRAD para planejamento
e avaliação dos Fóruns de Licenciaturas.
Apoiar a realização dos
Fóruns de Licenciatura.

»

Reuniões com as coordenações de curso por áreas para levantamento
e organização de demandas para orientar o planejamento e a realização
dos Fóruns.
Realização da primeira sessão do Fórum das Licenciaturas, em junho,
sobre a Resolução CNE/CP nº 02/2019.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.1

4

Discussão dos Resultados

Fortalecimento na interlocução com os cursos de licenciatura e com a
PROGRAD, subsidiando sobretudo nas tomadas de decisão relativas à
adequação dos estágios supervisionados ao contexto pandêmico.

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

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

2

3

4. RESULTADOS DA GESTÃO

Criação da Revista Cadernos de Estágio, com edições semestrais, voltada a
publicações de artigos, relatos de experiência e outros gêneros textuais que
abordem temáticas pertinentes aos estágios de formação docente.

Fortalecimento da presença do CE nos Colegiados das licenciaturas através de
representantes que atuam nos cursos.

»

Realização de estudos e interlocuções para otimizar a indicação das
representações nos colegiados de curso de licenciaturas a fim de fortalecer
interlocuções sobre demandas e áreas específicas.

1

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

1

»

Constituição de uma comissão de estágios para qualificar e ampliar o
acompanhamento do estágio não obrigatório dos cursos de Pedagogia do CE,
presencial e EaD, resultando na elaboração de um projeto de extensão a ser
iniciado em 2022.

5
Consolidar as representações do CE nos Colegiados
dos diversos cursos de
licenciatura.

1.2

0

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

5

6

Implementar dois mestrados profissionais em
educação.

7

»

Implementação de um Programa de Pós-Graduação em Educação Especial
(PPGEEsp), ofertando mestrado profissional, contando atualmente com 30
alunos e 19 professores.
Realização de reuniões entre docentes da área de educação infantil para
nova submissão da proposta de mestrado profissional em educação para as
infâncias, já submetida em 2019 e aprovado por mérito, mas reprovado por
questões técnicas.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.2

2

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

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

1.3

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

Discussão dos Resultados

»

Manutenção da avaliação do Programa pela CAPES, atualmente com nota 5,
e consolidação da produção docente e discente do Programa.
Continuidade de um projeto de Doutorado Interinstitucional (DINTER),
por intermédio de convênio firmado entre PPGEd/UFRN e a Universidade
Regional do Cariri, com ingresso de 18 doutorandos em 2020.

1

Fortalecimento
dos Programas
de Formação
Inicial e Continuada
de Docentes em
Articulação às
Demandas das
redes Públicas
de Educação.

Realização de reuniões com a UNDIME-RN com vistas ao estabelecimento
de parcerias para viabilização de Programa de Formação Continuada com
abrangência estadual. Para tanto, foi realizada uma ampla pesquisa acerca
das necessidades formativas nas redes municipais, operacionalizada pela
UNDIME-RN com suporte do Programa de Formação Continuada do Centro
de Educação, na qual 151 municípios dos 167 do RN enviaram suas demandas.
Este levantamento constitui-se como orientador das ações de formação
continuada para o ano de 2022.
Colaborar com a formação
continuada de professoras/
es e com a melhoria da
qualidade da educação
básica no RN.

»

Instituição de comissão junto à Secretaria de Estado da Educação, da Cultura,
do Esporte e do Lazer (SEEC-RN) para o levantamento das demandas
formativas no contexto da rede pública estadual. Esta comissão encontra-se
na fase das primeiras tratativas e planejamento das ações.
Discussão com a SEEC-RN, demais Instituições Públicas de Ensino Superior
do RN e outros segmentos da sociedade acerca da minuta dos Referenciais
Curriculares do Ensino Médio e formação de grupos de docentes, divididos
nas respectivas áreas, para leitura e sugestões ao documento.
Proposição do Programa Laboratório Aberto, enquanto iniciativa com vistas
à aglutinação e publicização de ações de extensão realizadas no âmbito do
Centro voltadas à formação inicial e continuada de profissionais da educação
do RN.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.3

2
Sistematizar um documento orientador da política de
formação inicial e continuada do Centro de Educação.

Discussão dos Resultados

»

3

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

Fortalecimento
dos Programas
de Formação
Inicial e Continuada
de Docentes em
Articulação às
Demandas das
redes Públicas
de Educação.

Propor oferta de cursos
de formação continuada
anualmente.

Realização dos cursos de Atualização: Os jogos digitais no processo
de alfabetização matemática na educação infantil; Saberes docentes e
currículo no atendimento educacional hospitalar e domiciliar do RN; Uso
das ferramentas digitais na formação do coordenador pedagógico da
educação infantil; Legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE); Alternativas
contemporâneas ao ensino de história.

»

4
Sistematizar um plano
anual articulado de ações
curriculares e de programas de Formação Inicial
(Estágios, PIBID, Residência
Pedagógica, entre outros),
considerando o diálogo
permanente com os sistemas públicos de ensino.

Instauração, em parceria com a PROGRAD, de Grupo de Trabalho para estudo
e socialização da Resolução CNE/CP nº 02/2019 que impacta os cursos de
formação inicial e continuada com possíveis repercussões na reformulação de
currículos e, consequentemente, na política de formação docente da UFRN e
do CE.

Realização dos cursos de Capacitação: Capacitação dos candidatos a gestores
das escolas do sistema municipal de educação de Natal/RN; Encontros
formativos: robótica no NEI - interdisciplinaridade, robótica educacional e
computação desplugada - levando o pensamento computacional a educação
infantil; Curso de contação de histórias africanas e afro-brasileiras; Ler, pensar
e fazer a linguagem teatral: experiências na escola da infância; Pedagogia
histórico-crítica: ciência, currículo e didática; II curso educação de jovens e
adultos: questões, conceitos e práticas.

Articulação com os sistemas públicos de ensino, inclusive, através da
solicitação do Centro de Educação da retomada do Fórum Permanente de
Apoio à Formação Docente (FEPAD).

»

Tratativas no que tange à formação docente e à perspectiva de um plano
articulado. No caso da Undime, destaca-se a articulação para o levantamento
de necessidades formativas dos municípios do Estado. Por fim, assinalamos
que a constituição de 3 semestres no ano de 2021 exigiu mais atenção no que
tange à gestão dos estágios em decorrência da discrepância dos calendários
da UFRN e dos sistemas públicos de ensino. Destaca-se, ainda, o esforço
do CE em representar a UFRN nas tratativas sobre a reforma do ensino, por
intermédio da mediação interna por parte da COORDLICE.
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Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.4

1
Atualizar o Projeto
Pedagógico e Curricular
do NEI/CAp.

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

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

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.

»

Constituição de comissão para atualização do Projeto Pedagógico do NEI, com
proposta em fase de apreciação da equipe docente a fim de aprovação do
texto final.

2
Ampliar a atuação do
NEI/CAp como campo
de estágio.

»

3

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

1.5

Discussão dos Resultados

»

Incremento da oferta de estágios supervisionados, pelo NEI, para os cursos
de licenciatura no contexto do ensino remoto, atendendo 254 estagiários.
Entretanto, na 3ª oferta, pelo fato de estarmos na modalidade híbrida, não foi
possível atender às 161 solicitações de estágio.

Proposição de um programa integrado de pesquisa e de extensão para
desenvolver e ampliar diferentes ações e projetos na escola. A proposta foi
apresentada à PROEX e à PROPESQ, com perspectiva de captar recursos
financeiros.
Parceria com a PROPESQ para desenvolvimento do Programa PRONEI-PESQ,
cujo propósito é favorecer a prática da pesquisa em interface com as práticas
inovadoras de ensino e de produção de conhecimento desenvolvidas nessa
instituição.

1
Consolidar o papel
articulador do LIFE e
expandir seu alcance na
formação inicial e continuada de professoras/es.

»

Acompanhamento das renovações e mudanças nas coordenações dos diversos
laboratórios que compõem o LIFE, por intermédio de articulações com
docentes pertencentes a cada laboratório para escolha das representações
junto aos grupos.
Reuniões específicas com grupos de cada laboratório para planejamento de
ações e articulações com ações de ensino, pesquisa e extensão.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.5

2

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

Consolidação
do Projeto dos
Laboratórios
Interdisciplinares
de Formação de
Educadores (LIFE),
na interface com as
demais Licenciaturas
da UFRN e com os
cursos de formação
continuada do
PROFOCO e do
COMFOR/UFRN.

Elaborar o Regimento
de cada laboratório que
compõe o LIFE.

Discussão dos Resultados

»

Proposição de uma minuta de regimento que versa sobre o uso dos
laboratórios a ser discutida e aprovada pelo conjunto de laboratórios que
compõem o LIFE.

3
Ampliar a utilização dos
Laboratórios do LIFE por
docentes, licenciandas/os
e pós-graduandas/os.

»

Devido ao quadro geral da pandemia de covid-19, os espaços físicos dos
laboratórios não foram utilizados no ano de 2021.

1

1.6
Apoio à formulação
de políticas institucionais para valorização
da educação pública
e da formação de
profissionais do
magistério, tendo
em vista a Política de
Formação Docente da
instituição e o Plano
de Desenvolvimento
Institucional –
2019-2028.

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

»

Instauração, em parceria com a PROGRAD, de Grupo de Trabalho para estudo
e socialização da Resolução CNE/CP nº 02/2019 que impacta os cursos de
formação inicial e continuada com possíveis repercussões na reformulação de
currículos e, consequentemente, na política de formação docente da UFRN e
do CE.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.7

1

Propor ações permanentes
voltadas à formação inicial
e continuada.

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

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

Discussão dos Resultados

»

Realização de reuniões com a UNDIME-RN com vistas ao estabelecimento
de parcerias para viabilização de Programa de Formação Continuada com
abrangência estadual. Para tanto, foi realizada uma ampla pesquisa acerca das
necessidades formativas na rede municipal, operacionalizada pela UNDIMERN com suporte do Programa de Formação Continuada do Centro de
Educação, onde 151 municípios dos 167 do RN enviaram suas demandas. Este
levantamento constitui-se como orientador das ações de formação continuada
para o ano de 2022.
Proposição do Programa Laboratório Aberto, enquanto iniciativa com vistas
à aglutinação e publicização de ações de extensão realizadas no âmbito do
Centro voltadas à formação inicial e continuada de profissionais da educação
do RN.

2

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

Realização de reuniões, envolvendo Direção, PROGRAD, PROFOCO,
COORDLICE, Coordenações de Cursos de graduação para discussão dos
estágios realizados no contexto do ensino remoto.

»

Constituição de uma comissão de estágios para qualificar e ampliar o
acompanhamento do estágio não obrigatório dos cursos de Pedagogia do CE,
presencial e a distância, resultando na elaboração de um projeto de extensão a
ser iniciado em 2022.
Realização do III Ciclo de Diálogos Universidade Escola, organizado e
promovido pelo GT de Estágio, para debate sobre temáticas que constituem
os desafios cotidianos da articulação entre os atores das escolas públicas e da
universidade.

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

»

Realização de reuniões pontuais para atendimento de demandas específicas
relacionadas ao contexto da formação inicial e continuada no cenário
pandêmico.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.7

4

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

Expandir o alcance das
ações de extensão, com
vistas à interiorização e
atendimento a populações
de microrregiões mais
desassistidas.

1.8

1

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

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

Discussão dos Resultados

»
Formulação de minuta de Programa de Formação para profissionais da
educação de todo o Estado, sobretudo no que concerne a ações de formação
continuada e com a preocupação de interiorização da oferta para profissionais
com mais dificuldade de acesso a tais formações.

Realização de quatro eventos de Comemoração do Centenário de Paulo Freire,
envolvendo 220 participantes e diferentes segmentos internos e externos à
comunidade acadêmica do CE.
Manter ações permanentes
no campo da formação
política, estética, artística
e cultural das/os estudantes de graduação e pósgraduação.

»

Realização do Projeto de Extensão “Expressando Subjetividades” com oferta
de oficinas que, por intermédio de diferentes linguagens artísticas, visam
o acolhimento e expressão das subjetividades em articulação à formação
estética, artística e cultural dos participantes, voltado para estudantes de
graduação, pós-graduação e do cursinho do DCE.
Realização do Projeto de Extensão “Sarau Mulheres: arte, cultura e gênero,
a voz feminina na poesia do Rio Grande do Norte” com encontros mensais e
oficinas trimestrais para leitura de obras poéticas e debate coletivo em torno
de obras de poetas brasileiras e potiguaras.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.8

2

Discussão dos Resultados

Apoio permanente à Revista Educação em Questão, classificada como Qualis
A na última avaliação da CAPES, para ações de expansão e ingresso em novos
indexadores nacionais e internacionais.
Participação em edital de professor visitante, com recebimento de dois
docentes de outros países, fomentando intercâmbios científicos e ampliando a
visibilidade da produção científica do CE. O professor visitante Fredy Enrique
González (DPEC/CE/UFRN) foi citado no ranking AD Scientific como um dos
principais cientistas do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

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

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

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

»

Apoio à publicação de livros por docentes dos departamentos por meio de
parceria com a SEDIS e lançamento de chamadas periódicas para publicação.
As obras selecionadas estão em fase de editoração.
Realização da I Mostra de Objetos, Tecnologias e Recursos Educacionais,
organizada pelo PPGEEsp, para divulgação de materiais e objetos educacionais
voltados para a Educação Especial.
Realização do XIX ENEI e I ENEF, eventos de abrangência nacional
organizados pelo NEI, que alcançaram um público de 670 participantes, dos
quais 78% avaliou a ação como “excelente”.
Publicação do livro Quando o NEI esteve em casa: relatos de experiências
de ensino remoto [recurso eletrônico] / Marianne da Cruz Moura Dantas de
Rezende ... [et al], (Organizadoras); Gildene Lima de Souza Fernandes ... [et al],
autores. – Natal, RN: RNEDITORA, 2022. 336p.: il.

3
Desenvolver o Projeto de
Memória e Documentação
do acervo do CE.

»

Em decorrência do isolamento social e da impossibilidade de desenvolvimento
de atividades presenciais para o trabalho de digitalização de documentos, essa
proposição será realizada quando do retorno à presencialidade acadêmica.
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Linhas de Ação

Objetivos/Metas

1

1.9

1

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

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

1.10

Discussão dos Resultados

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

2

Realização do Projeto de Extensão “Expressando Subjetividades” com oferta
de oficinas que, por intermédio de diferentes linguagens artísticas, visam
o acolhimento e expressão das subjetividades em articulação à formação
estética, artística e cultural dos participantes, voltado para estudantes de
graduação, pós-graduação e do cursinho do DCE.

»

Articulação com o Departamento de Psicologia para recebimento de
estagiários para execução de intervenções em grupos voltadas ao acolhimento
e promoção da saúde mental de estudantes de graduação e pós-graduação
do CE.
Realização de reuniões mensais da CPIA do Centro com produção de
fluxograma de acolhimento e acompanhamento de pessoas com necessidades
específicas do Centro, bem como desenvolvimento de materiais de divulgação
da Comissão.

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

1

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

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

»

As demandas da gestão acadêmica que emergiram durante a pandemia não
permitiram realizar essa ação, a qual será retomada quando das atividades
presenciais.
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Linhas de Ação

Objetivos/Metas

2

2.1

1

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

Fortalecimento
da Gestão
Democrática,
Participativa,
Transparente e
Inclusiva.

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

Discussão dos Resultados

»

Indicação de representações do CE em todos os conselhos, colegiados e
comissões institucionais.

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

2.2

1

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.

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

»

»

Reuniões sistemáticas e periódicas do Conselho de Centro (CONSEC) e Fórum
de Gestores, espaços de diálogo permanente entre os gestores do CE, bem
como de planejamento coletivo de ações acadêmicas e administrativas.
Realização de Seminário de Avaliação e Planejamento no início de cada
semestre letivo, totalizando 3 edições em 2021 (semestres 2020.2, 2021.1
e 2021.2), contando com a participação de servidores, docentes e técnico
administrativos, e discentes de graduação e pós-graduação.

Realização de 16 reuniões do CONSEC, sendo 8 ordinárias e 8 extraordinárias.
Algumas foram ampliadas e extensivas a toda a comunidade acadêmica do CE,
em especial as de deliberação sobre a reformulação do Regimento Interno do
CE.

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

»

Realização de Seminário de Avaliação e Planejamento no início de cada
semestre letivo, totalizando 3 edições em 2021 (semestres 2020.2, 2021.1
e 2021.2), contando com a participação de servidores, docentes e técnico
administrativos, e discentes de graduação e pós-graduação.
Realização de reuniões do Fórum de Gestores e da Direção com servidores
técnico-administrativos para planejamento coletivo de ações acadêmicas e
administrativas.
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

2

2.3

1

Fortalecimento
da interação
permanente entre
Direção, Assessorias,
chefias de setores e
servidoras/es técnico
administrativos.

Aprimorar os processos de
gestão do CE no tocante às
questões de governança,
financiamento, infraestrutura, segurança patrimonial
e da informação, gestão de
pessoas e gerenciamento
de processos e riscos.

2.4

1

Fortalecimento
da Gestão
Democrática,
Participativa,
Transparente e
Inclusiva.

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

Discussão dos Resultados

Realização sistemática de fórum de gestores para a tomada de decisão
coletiva em face das demandas que emergiram durante a pandemia.

»

Recebimento de 5 servidores técnico-administrativos para repor vacâncias.
Atendimento de 100% das solicitações de servidores para participação em
cursos de capacitação.
Priorização na resposta às interpelações ao CE feitas pela Ouvidoria e
Corregedoria, bem como observação e cumprimento de normas e prazos
institucionais.

Reformulação do Regimento Interno do CE, cujo texto garantiu a ampliação da
representação dos segmentos no Conselho de Centro (discentes e docentes).
Ampliar e consolidar a
participação de todas as
pessoas que fazem o CE
nos seus processos decisórios.

»

Representações de todos os segmentos da comunidade acadêmica do CE
(discentes, docentes e técnico-administrativos) nos Conselhos, Colegiados e
comissões do CE.
Ampla discussão, com participação de docentes, discentes e técnicoadministrativos, a respeito de todas as definições e decisões sobre o trabalho
remoto e o planejamento para o retorno às atividades presenciais.

Resultados Alcançados:
0

1

2

3

4. RESULTADOS DA GESTÃO

5

6

7

Sim

Parcialmente

Não
40

Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

2

2.5

1

Discussão dos Resultados

Realização de reuniões com a UNDIME-RN com vistas ao estabelecimento
de parcerias para viabilização de Programa de Formação Continuada com
abrangência estadual, atualmente em fase de levantamento e atualização das
demandas dos profissionais da rede básica pública e construção da minuta do
Programa.

Fortalecimento
da Gestão
Democrática,
Participativa,
Transparente e
Inclusiva.

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

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

»

Discussão com a Secretaria Estadual de Educação, demais Instituições
Públicas de Ensino Superior do RN e outros segmentos da sociedade acerca da
minuta dos Referenciais Curriculares do Ensino Médio e formação de grupos
de docentes, divididos nas respectivas áreas, para leitura e sugestões ao
documento.
Indicações de representantes para composição de comissões e grupos de
trabalho junto à SEEC/RN e SME Natal.
Reuniões individuais com secretarias municipais de educação, com destaque
para as do município de Natal, Parnamirim, Major Sales/RN e Currais Novos,
para discussão de parcerias para formação inicial e/ou continuada.

2

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

»

Reuniões com a PROGESP, PROGRAD e PROAE para discussões de demandas
relativas a cada pró-reitoria para melhor planejamento e execução das
atividades acadêmicas e administrativas.

Resultados Alcançados:
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

3

3.1

1

Discussão dos Resultados

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

2

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

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

»

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

Atendimento de todas as solicitações de participação em ações
de capacitação, bem como das intenções de afastamento parcial para
pós-graduação stricto sensu registradas no Levantamento de Necessidades
de Capacitação (LNC) quando comprovada a aprovação do servidor em
processo seletivo.

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

»

Afastamento de 3 docentes do Centro de Educação para realização de
pós-doutorado e de 9 docentes para licença capacitação.

»

Afastamento de 1 docente para doutorado e de 2 docentes para mestrado.

4
Constituir um cronograma
anual para liberação dos
servidoras/es técnico-administrativos para participar em ações de formação
em nível de pós-graduação.

Resultados Alcançados:
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6
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Parcialmente
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

3

3.2

1

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

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

Constituir uma agenda
anual de comemorações
em datas significativas para
servidoras/es docentes e
técnico-administrativos.

Discussão dos Resultados

»

Realização de quatro eventos de Comemoração do Centenário de Paulo Freire,
envolvendo 220 participantes e diferentes segmentos internos e externos à
comunidade acadêmica do CE.

»

Implantação do Projeto de Extensão Audiodescrição ao vivo: a acessibilidade
de eventos acadêmicos no contexto da UFRN, atividade em parceria com a
Secretaria de Inclusão e Acessibilidade - SIA e o Núcleo de Arte e Cultura NAC.

2
Apoiar ações voltadas à
formação artística e cultural na UFRN.

3
Promover espaços de debates de questões políticas,
culturais e sociais com
participação de todos os
segmentos do CE.

»

Realização de quatro eventos de Comemoração do Centenário de Paulo Freire,
envolvendo 220 participantes e diferentes segmentos internos e externos à
comunidade acadêmica do CE.
Realização de live do Fórum em defesa do curso de Pedagogia no RN para
lançamento do manifesto em defesa do curso de Pedagogia, em articulação
com o Movimento Nacional em defesa do curso de Pedagogia.

3.3
Aperfeiçoamento das
condições e relações
de trabalho de modo a
favorecer o desenvolvimento e qualidade
das atividades acadêmicas e administrativas no CE.

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

»

Reformulação do Regimento Interno do CE, cujo texto garantiu a ampliação da
representação de cada segmento no Conselho de Centro (discentes, docentes
e técnico-administrativos).
Representações de todos os segmentos da comunidade acadêmica do CE
(discentes, docentes e técnico-administrativos) nos Conselhos, Colegiados e
comissões do CE.

Resultados Alcançados:
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Diretriz

Linhas de Ação

Objetivos/Metas

3

3.3

2

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

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

Avaliar as instalações e
condições de trabalho existentes a fim de subsidiar a
proposição de melhorias.

Discussão dos Resultados

»

3
Envidar esforços para
manutenção/ampliação
do quadro de profissionais
do CE.

»

1

3.4

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

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

»

Reforma no prédio administrativo do Centro de Educação, que, dentre outras
melhorias, proporcionou a substituição das paredes de Eucatex por Drywall,
melhorando o conforto térmico e acústico dos ambientes.

Êxito na aquisição de professores efetivos, substitutos e temporários, e
no recebimento de 5 servidores técnico-administrativos, permitindo a
recomposição parcial de seu quadro funcional, não havendo ampliação da
força de trabalho.
Tramitação rigorosa de todas as solicitações de homologação de estágio
probatório e progressão funcional de servidores lotados no CE.

Realização de reuniões mensais da Comissão Permanente de Inclusão
e Acessibilidade do CE - CPIA/CE, com encaminhamentos para favorecer o
atendimento célere das demandas de inclusão e acessibilidade da comunidade
acadêmica do CE.
Articulação com o Departamento de Psicologia para recebimento de estagiários
para execução de intervenções em grupos voltadas ao acolhimento e promoção
da saúde mental de estudantes de graduação e pós-graduação do CE.

2
Estimular e apoiar o desenvolvimento de projetos
e ações de promoção da
saúde, bem-estar e qualidade de vida especificamente
para a comunidade acadêmica do CE, considerando
suas especificidades.

»

Apoio às ações dos projetos de extensão voltados para a promoção da saúde,
bem-estar e qualidade de vida dos estudantes do CE.
Articulação com o Departamento de Psicologia para recebimento
de estagiários para execução de intervenções em grupos voltadas
ao acolhimento e promoção da saúde mental de estudantes de graduação
e pós-graduação do CE.

Resultados Alcançados:
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Diretriz

Objetivos/Metas

4

Discussão dos Resultados

1
Ampliar a divulgação das
ações do CE na sociedade.

Comunicação
com a Sociedade.

2

»

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

5

Transmissão de 17 (dezessete) lives com temas e debates relativos à área da Educação no canal de Youtube
do Centro de Educação.
Participação dos laboratórios e dos Programas de Pós-Graduação do CE nas plataformas digitais, com
compartilhamento de vídeos e outros produtos (lives, podcasts, webinários, mesas-redondas, transmissão
de eventos e outros) criados pela comunidade acadêmica do CE.
Atualização do site oficial do CE de modo a torná-lo mais acessível e facilitar o acesso a informações.

1
Ampliar o envolvimento de
servidoras/es e discentes do
CE nas atividades acadêmicas e aperfeiçoamento das
relações no âmbito institucional.

»

2

Inclusão e
Acessibilidade.

Oferta de 40 vagas em curso de capacitação em audiodescrição para servidores e bolsistas do CE, visando a
tornar acessíveis os materiais de divulgação de eventos acadêmicos às pessoas com deficiência visual.

Realização de 9 reuniões da Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade do CE - CPIA/CE.

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

Realização de ações e projetos relacionados à inclusão escolar e à acessibilidade no NEI/CAp, bem como
reuniões com os profissionais e especialistas que atendem as crianças com necessidades educacionais
específicas, a fim de firmar parcerias multidisciplinares.

»

Constituição da Comissão para proposição de ações e procedimentos de inclusão e acessibilidade do Centro de
Educação,para contribuir com a orientação quanto à formatação acessível de materiais de divulgação produzidos
para os eventos do CE.
Implantação do Projeto de Extensão Audiodescrição ao vivo: a acessibilidade de eventos acadêmicos no contexto
da UFRN, atividade em parceria com a Secretaria de Inclusão e Acessibilidade - SIA e o Núcleo de Arte e Cultura
- NAC.
Realização do Curso de Audiodescrição: experimentos com fotografias e vídeos, no qual foi elaborada a
audiodescrição de 23 produtos audiovisuais.
Resultados Alcançados:

0

1

2

3

4. RESULTADOS DA GESTÃO

5

6

7

Sim

Parcialmente

Não
45

Atividades
Acadêmicas
Realizadas

5

As atividades acadêmicas realizadas pelo Centro
de Educação têm como foco principal a formação
docente, sendo suas ações acadêmicas direcionadas
pelos documentos oficiais e pela Política de Formação dos Profissionais do Magistério na UFRN,
estabelecida pela Resolução nº 20/2018-CONSEPE.
Nesse sentido, o CE mantém como compromissos
a qualificação do ensino, o fortalecimento dos cursos de licenciaturas, o incentivo à qualificação por

meio de programas de pós-graduação e a melhoria
da qualidade social da educação, estabelecendo
importantes relações com os sistemas públicos de
ensino, diretamente ou mediante atuação de suas
unidades.
As atividades acadêmicas nas unidades do Centro
de Educação envolvem:

Atuação do CE
Educação Infantil

Ensino Básico

Ensino Fundamental 1º ao 5º ano
Turmas ofertadas pela Unidade Suplementar NEI/Cap.

Pedagogia presencial

Pedagogia a distância

Cursos vinculados ao CE.

Licenciaturas presenciais e a distância do campus Central
Cursos vinculados a outros Centros Acadêmicos, mas cujos
componentes pedagógicos são de responsabilidade dos
departamentos do CE.

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

Pós-Graduação

Formação docente dos licenciandos em diferentes Licenciaturas
do campus Central para atuação nos anos finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio, em suas diferentes modalidades,
assim como na coordenação e gestão da Educação Básica.

Programa de Pós-Graduação
em Educação - PPGEd

Programa de Pós-Graduação em
Educação Especial - PPGEEsp

Programa de Formação Continuada

Mestrado e Doutorado.

Mestrado Profissional.

Aperfeiçoamento e Capacitação.

Fonte: Centro de Educação
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O princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão está presente tanto no âmbito da
graduação (licenciaturas, presenciais e a distância)
e pós-graduação, quanto por meio de suas atividades na Educação Básica, desenvolvidas no NEI/
CAp, e na formação continuada de profissionais da
educação.
No ano de 2021, as atividades dos cursos de
graduação, pós-graduação e formação continuada
foram mantidas no formato remoto, iniciado em
2020 devido à situação de pandemia ocasionada
pela COVID-19. Já as aulas no NEI/CAp foram
sendo retomadas progressivamente em formato
híbrido, com início das aulas presenciais, para parte
dos estudantes, a partir de junho de 2021.
Dentre as unidades articuladoras do ensino, pesquisa e extensão, o Centro conta com o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores
(LIFE), o qual contribui para qualificar os processos
de ensino e de aprendizagem, estabelecendo uma
forte relação entre a Universidade e os sistemas de
ensino. O LIFE é composto por diferentes laboratórios que oferecem suporte às diversas ações dos
cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, tanto
em termos de infraestrutura física e de materiais
quanto da articulação com as diversas instâncias
do CE. Em 2021, não houve o uso dos laboratórios,
atendendo às normas de restrição de atividades
presenciais. No entanto, o CE mantém a meta de
consolidar o papel articulador do LIFE e expandir seu alcance no que tange à formação inicial
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e continuada de professores, assim que forem
retomadas as atividades presenciais.
A seguir, estão apresentadas as atividades acadêmicas de todas as unidades do CE.

Ensino
O ano de 2021 foi marcado pela continuidade
das atividades acadêmicas em formato remoto. As
dificuldades foram menores, visto que muito havia
sido aprendido em 2020. Entretanto, o calendário
das atividades de ensino em 2021 foi desafiador,
seja pela desarticulação entre os calendários acadêmicos da graduação, da pós-graduação, do NEI e
das redes de ensino, seja pelo reduzido período de
férias entre os semestres 2020.2, 2021.1 e 2021.2.
Cada instância de ensino do CE adotou um calendário específico de acordo com sua realidade e
com as regulamentações a ela aplicada, motivo
pelo qual o início e término dos semestres letivos
da graduação, da pós-graduação e do NEI/CAp não
seguiram os mesmos parâmetros.
Os cursos de graduação do CE, Pedagogia presencial e a distância, seguiram as determinações do
calendário acadêmico da Resolução nº62/2020CONSEPE, de 05 de novembro de 2020. Assim,
o semestre 2020.2, iniciado em 2020, foi concluído
em 2021. No mesmo ano, também foi desenvolvido totalmente o semestre 2021.1. Já o semestre

6
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2021.2 teve início em outubro de 2021, mas
somente será encerrado em fevereiro de 2022.
Todas as atividades desses semestres foram
realizadas em formato remoto, com exceção de
alguns estágios obrigatórios e não obrigatórios,
acompanhando o retorno das aulas presenciais
em algumas instituições concedentes de estágio.
O calendário letivo dos cursos de pós-graduação
seguiu regras próprias aprovadas por seus respectivos colegiados. Dessa forma, o calendário
do Programa de Pós-Graduação em Educação
(PPGEd) e do Programa de Pós-Graduação em
Educação Especial (PPGEEsp) não foram semelhantes. Contudo, ambos mantiveram as atividades em
formato remoto. O PPGEd adotou um calendário
que permitiu finalizar suas atividades acadêmicas
dos semestres 2021.1 e 2021.2 ainda em 2021,
enquanto o PPGEEsp adotou o calendário da
graduação e irá concluir o semestre 2021.2 em
fevereiro de 2022.
Por sua vez, ao longo de 2021, foram realizadas
no NEI/CAp atividades de ensino em três formatos: remoto, híbrido e presencial. As aulas iniciaram
o ano com atividades em formato remoto. Porém,
com as regulamentações que flexibilizaram a volta
gradual das aulas presenciais da Educação Básica,
as atividades foram reorganizadas, com foco nas
possibilidades de realizar atividades de forma
híbrida, mesclando formato remoto e presencial,
seguindo todos os protocolos de biossegurança
adotados pela UFRN e respeitando as condições
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de cada criança. Em junho, os alunos dos 5ºs anos
começaram a retornar com aulas presenciais, dada
a condição da terminalidade desta turma no NEI.
Após o recesso de julho, as demais turmas também retornaram gradualmente. Além disso, outras
atividades no formato presencial foram realizadas,
a saber: lançamento de livros, recital e provas
externas para os alunos (Prova Brasil e Estudo
Internacional de Progresso em Leitura-PIRLS).

O curso de Pedagogia presencial ofereceu 110 vagas para alunos
ingressantes no semestre letivo 2021.1 e outras 110 vagas para
o semestre 2021.2. Os dados do Curso apontam que o número
de discentes matriculados ao longo dos períodos teve aumento
próximo de 10% em relação a 2020. Isso pode ter acontecido
devido ao retorno de parte dos alunos que preferiu não se matricular
em 2020, aguardando o retorno das aulas presenciais, o que não
ocorreu, levando-os a voltarem ao curso mesmo em formato
remoto. Com isso, os estudantes foram concluindo suas pendências, aumentando a expectativa de alunos que poderão finalizar
o curso. O curso encerrou o ano com 988 alunos ativos.

Graduação
Atualmente, o curso de Pedagogia presencial
desenvolve o Currículo 02/2018, aprovado pela
Resolução n° 199/2017- CONSEPE, de 28 de
novembro de 2017. O curso de Pedagogia a distância fez uma proposta de reformulação do seu
Projeto Pedagógico de Curso para o atendimento
às legislações vigentes, estando, no momento,
aguardando os trâmites de aprovação do documento na Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD).
Essa reformulação atende à “Meta 1 - Promover
a reestruturação curricular dos dois cursos de
Pedagogia” da Linha de Ação 1.1 “Consolidação e
a expansão dos cursos de graduação e de pós-graduação no Centro de Educação” do Plano Quadrienal 2019-2023, bem como ao eixo 1 - Melhoria da
qualidade dos cursos de graduação, ação I, Reconfiguração dos projetos pedagógicos dos cursos,
do Projeto Pedagógico Institucional da Política
de ensino de graduação previsto no PDI
da UFRN 2020-2029.
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Discentes matriculados e formandos no curso de
Pedagogia presencial - 2021
Curso

Pedagogia
Presencial

Discentes

Semestre
2020.2

2021.1

2021.2

Número
de Ativos

792

821

860

Número de
Formandos

34

32

49*

Fonte: Secretaria do curso de Pedagogia presencial-SIGAA (2022)
* Previsto no SIGAA em 15/01/2022
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A taxa de sucesso no curso de Pedagogia presencial aumentou 15% em 2021, atingindo índice
acima de 90%, mantendo-se, como em 2020,
superior à meta global nº 2 do PDI 2020-2029
da UFRN. Ainda assim, concentram-se esforços
para que mais alunos consigam integralizar seus
créditos, visto que muitos continuam com dificuldades acarretadas pela pandemia, sejam pessoais,
tecnológicas ou institucionais, o que pode atrasar
a conclusão do curso. Um exemplo disso são as
articulações mantidas entre a coordenação do
curso e os departamentos acadêmicos para organizar a oferta de componentes, prevendo tanto
os componentes regulares de cada período, como
alguns componentes que não foram ofertados
regularmente desde 2020 ou ofertados com restrição somente aos estudantes formandos, como
foi o caso dos componentes estágios obrigatórios,
que em 2021, com turmas adicionais, somou 501
estudantes matriculados.

É importante ressaltar as dificuldades decorrentes do contexto
pandêmico no que se refere ao cumprimento de todas as atividades
de rotina da coordenação e da secretaria do curso de Pedagogia
presencial. A coordenação do curso e sua secretaria deram andamento à rotina da unidade atendendo, na medida do possível, e com
a agilidade possível, todas as demandas de discentes e docentes
vinculados ao curso.
Em 2021, houve ingresso de nova turma de alunos no Curso de
Pedagogia a distância. Com essa entrada, o curso teve um aumento
de mais de 100% no número de estudantes matriculados, contando
atualmente com 264 alunos ativos. Vale destacar a importância dessa
modalidade na interiorização da oferta do curso de Pedagogia, que já
atendia estudantes nos polos de Lajes, Marcelino Vieira, Nova Cruz
e Currais Novos, e agora também atua nos polos Luís Gomes, Macau
e Martins. A seguir, a distribuição discente nos polos e o número de
alunos matriculados e formandos no curso de Pedagogia a distância:

Matriculados Pedagogia a distância por polos:
80

Taxa de sucesso no curso de
Pedagogia Presencial – 2021

71

60

58

50

Semestre
2021.1

93%

52

94%
75%

80%

85%

90%

34

29 30

20

95%

100%

29

32

33

36
21 21

Fonte: Secretaria do curso de Pedagogia presencial -

Nova Cruz

SIGAA (2022)
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Martins

Marcelino
Vieira

26

Macau

Luís Gomes

Fonte:
Coordenação
do curso de
Pedagogia
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0

2020.2

49

10
70%

2021.1

58

40
30

Semestre
2020.2

2021.2

78

70

Lajes

Currais
Novos

a distância
(2022)

50

Discentes matriculados e formandos no curso de
Pedagogia a distância - 2021
Curso

Discentes

Pedagogia a
Distância

Semestre
2020.2

2021.1

2021.2

Número
de alunos
matriculados

111

325

237

Número
de alunos
formandos

1

64

-

Fonte: Coordenação do curso de Pedagogia a distância (2022)

O estágio não obrigatório é uma atividade importante para os
cursos de graduação por contribuir não apenas para a permanência
dos estudantes, mas também para a qualificação das relações entre
teoria e prática. Em 2021, foram contabilizadas 261 contratações
de discentes de Pedagogia Presencial, o que evidencia um aumento
de cerca de 50% na oferta de estágio não obrigatório no curso.
Entende-se que a principal causa foi a retomada das aulas presenciais
nas escolas das redes públicas e privadas contratantes. Já no curso de
Pedagogia a Distância houve contratação de dois estagiários. Embora
seja um número maior que em 2020, quando não houve contratações, o curso mantém seu histórico de pouca participação
de alunos em atividades de estágio não obrigatório.
Os cursos de Pedagogia do CE contam com o suporte da Assessoria
Acadêmica do Centro de Educação, que atua no sentido de melhorar
a qualidade dos cursos ofertados, no fortalecimento e qualificação
da educação. Em 2021, a Assessoria Acadêmica acompanhou o trabalho dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e dos Colegiados
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dos cursos de Pedagogia presencial e a distância,
oferecendo apoio e promovendo articulações
para viabilizar as ações do Plano de Ação Trienal
do Curso de Graduação - PATCG e solucionar
as principais demandas visando à qualidade dos
currículos em andamento nos cursos. Além disso,
a Assessoria Acadêmica esteve envolvida no
processo de participação dos alunos dos últimos
períodos de ambos os cursos de Pedagogia no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE, prova exigida como critério para colarem
grau. Os resultados serão divulgados em 2022.
O curso de Pedagogia presencial tem hoje índice
de avaliação 5 no ENADE, enquanto o curso de
Pedagogia a distância conta com o conceito 3
e tem se empenhado no sentido de aumentá-lo,
alinhando-se à meta global nº 1 do PDI 2020-2029
da UFRN, que prevê aumentar a quantidade de
cursos de graduação com conceitos 4 ou 5.

» Departamento de
Fundamentos e Políticas
da Educação (DFPE)

» Departamento de Práticas
Educacionais e Currículo (DPEC)

Os componentes curriculares (obrigatórios e
optativos) ofertados pelos cursos de Pedagogia
presencial e a distância abrangem dimensões
atendidas por cinco departamentos acadêmicos
da UFRN.

» Departamento de Educação
Física (DEF)

» Departamento de Letras (DLET)

» Instituto do Cérebro (ICe)
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Departamentos Acadêmicos
Os departamentos do CE, Departamento de
Fundamentos e Políticas da Educação (DFPE) e
Departamento de Práticas Educacionais e Currículo (DPEC), atendem aos cursos de Pedagogia
nas modalidades presencial e a distância bem
como ofertam 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.

Esse número é mais que o dobro do registrado em 2020, provavelmente em razão da programação dos períodos de forma mais regular
em todos os cursos de graduação atendidos, o que não aconteceu
no ano anterior, especialmente nos componentes de estágio obrigatório. Para atender essa enorme demanda, houve grande articulação
das áreas dos departamentos, que também contaram com o apoio de
professores substitutos e professores do NEI/CAp. Destacam-se os
dados abaixo explicitados, referentes à oferta do DPEC e do DFPE:

Oferta de componentes curriculares - DPEC e DFPE - 2021
Departamento

Com seus dois departamentos,
o CE totalizou em 2021

430

DFPE

Componentes
curriculares oferecidos
DPEC

817

Turmas realizadas

26.481

Semestre

Número de
Componentes
Curriculares

Número
de Turmas

Número de
Estudantes
Matriculados

2020.2

41

103

3.886

2021.1

46

126

6.160

2021.2

50

113

5.099

Total

137

342

15.145

2020.2

103

154

3.652

2021.1

86

150

3.435

2021.2

104

171

4.249

Total

293

475

11.336

430

817

26.481

Total Geral
Fonte: Secretarias do DFPE e DPEC (2022)
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Fonte: Secretaria do DFPE (2021)

Os projetos de ensino contribuem com a perspectiva de fortalecimento e melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem dos
cursos de graduação. Assim, em 2021, os departamentos desenvolveram projetos de Monitoria e estiveram envolvidos em projetos
institucionais, participando de subprojetos no Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e o Programa Residência
Pedagógica. Embora os números tenham sido menores que no ano
anterior, foram totalizados 6 projetos de ensino. Estes projetos
envolveram 8 docentes e 31 discentes. Em 2021, não houve parceria
desses projetos com o Laboratório Interdisciplinar de Formação de
Educadores (LIFE), visto que todas as atividades foram planejadas e
executadas em formato remoto.

Turmas DPEC por modalidade de ensino

Projetos de Ensino - 2021

Turmas DFPE por modalidade de ensino

EaD

16%
84%

Presencial/
Remoto

Tipo de
Projeto

Dpto

Docentes
Envolvidos

1

DFPE

2

2

DPEC

2

PIBID

1

DFPE/
DPEC

1

8

Residência
Pedagógica

2

DFPE/
DPEC

3

16

8

31

EaD

17%
83%

Presencial/
Remoto

Fonte: Secretaria do DFPE (2021)

Alunos dos
cursos de
Pedagogia
envolvidos

Número de
Projetos

Monitoria

6

7

Fonte: Secretaria do curso de Pedagogia presencial (2022),
PROGRAD/DDPed (2021)

0

1

2

3

4

5. ATIVIDADES ACADÊMICAS REALIZADAS

6

7

53

Em relação ao número de componentes e turmas
ofertados pelo programa, o ano de 2021 permitiu
ao programa um grande crescimento, assim como
ocorreu com o número de matrículas. Estes dados
confirmam a expectativa de grande demanda de
formação na temática da Educação Especial. A
seguir, o quadro com dados dos componentes
curriculares e das turmas:

Pós-Graduação
No âmbito da Pós-Graduação, o CE manteve seus dois programas:
Programa de Pós-Graduação em Educação Especial (PPGEEsp) e
Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd).
Durante o ano de 2021, o Programa de Pós-Graduação em Educação Especial - PPGEEsp realizou o segundo processo seletivo para
alunos regulares, exclusivo para servidores da UFRN, por meio de
um convênio com a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP,
aprovando 15 candidatos que iniciaram o curso no semestre 2021.2.
Além disso, foram oferecidas vagas para alunos especiais nos dois
semestres letivos. Desta forma, o programa mais que dobrou o seu
corpo discente. O quadro destaca a quantidade de alunos matriculados no programa no ano de 2021:

Componentes curriculares e turmas
em 2021 - PPGEEsp

Quantidade de alunos em 2021 - PPGEEsp
Semestre
2021.1

Curso

2021.2
Concluídos

Matriculados

Mestrado

15

15

-

30

30

-

Estudante
Especial

4

-

4

13

13

-

Total

19

15

4

43

43

-

Fonte: Secretaria do PPGEEsp (2021)

2

2021.1

5

6

2021.2

4

4

Total

9

10

Número de
Turmas

Estudantes
Ativos

1

Número de
Componentes
Curriculares

Fonte: Secretaria do PPGEEsp (2021)

Matriculados
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Ativos Concluídos

O PPGEEsp foi implantado em 2020 e seus resultados começam a ser registrados. Destaca-se que,
em 2021, houve as duas primeiras qualificações
do programa.
O Programa de Pós-Graduação em Educação PPGEd enviou, em 2021, o Relatório Sucupira,
com a produção quantitativa e qualitativa dos
professores e pós-graduandos do programa, para
avaliação relativa ao quadriênio 2017-2020.
Destaca-se, nesse relatório, a continuidade do
Procad, aprovado no âmbito do Edital Programa
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Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia
n°. 21/2018, envolvendo Programas de Pós-Graduação em Educação de universidades das Regiões
Norte e Nordeste, sendo elas a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na condição de programa de maior conceito, a Universidade
do Estado do Pará (UEPA) e Universidade Federal
do Tocantins (UFT), com vigência prevista para
o período de 2019 a 2022. Também se ressalta
a continuidade do Convênio de Doutorado Interinstitucional - Dinter, firmado com a Universidade
Regional do Cariri (URCA - CE), para a formação
de 20 doutores, no período de 2020 a 2022.
Esses convênios demonstram a inserção social
do programa, particularmente, nas Regiões Norte
e Nordeste do país. Também em 2021 foi firmado
o protocolo de Cooperação entre a Universidade
do Minho/Portugal e a UFRN, o qual oficializará
intercâmbios de estudantes, docentes, investigadores e de pessoal técnico-administrativo, visando
à consecução de projetos de ensino, de formação
e de extensão, além de publicações em revistas
científicas.

Quantidade de alunos em 2021 - PPGEd

As atividades acadêmicas de ensino do PPGEd
foram realizadas em consonância com as sete linhas
de pesquisa do programa, atendendo aos discentes
regulares e especiais dos cursos de mestrado
e doutorado. Além disso, houve 24 alunos em
docência assistida, sendo 11 do mestrado e 13
do doutorado. O quadro, a seguir, destaca
a quantidade de alunos em 2021.

Bolsas ofertadas 2021 - PPGEd

Semestre
2021.1
Curso

Estudantes
Matriculados

Ativos

Concluídos

Mestrado

70

73

17

Doutorado

130

135

Estudante
Especial

56

Total

256

1

2

3

4

5. ATIVIDADES ACADÊMICAS REALIZADAS

Docência

Docência

Matriculados

Ativos

Concluídos*

7

111

112

14

4

26

8

180

193

11

5

56

-

-

170

170

-

-

264

43

15

461

475

25

9

Assistida

Assistida

Fonte: Secretaria do PPGEd (2021)
*Previsão

O número de bolsas oferecidas pelo PPGEd em
2021 diminuiu cerca de 25% devido aos cortes
orçamentários. Contudo, foram oferecidas 44
bolsas aos estudantes do programa, distribuídas
nos cursos de mestrado e doutorado, conforme
o quadro abaixo.

Doutorado

25

Mestrado

19
0

5

10

15

Fonte: Secretaria do PPGEd (2021)

0

2021.2

6

7

20

25

30

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

Componentes curriculares ofertados,
por semestre, pelo PPGEd - 2021
Semestre

Número de
Componentes
Curriculares

Número
de
Turmas

Número de
Matriculados

2021.1

19

50

256

2021.2

28

150

461

Total

47

200

717

Fonte: Secretaria do PPGEd (2021)
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Unidade Suplementar Colégio de Aplicação Núcleo
de Educação da Infância - NEI/CAp
O Núcleo de Educação da Infância (NEI/CAp) é o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vinculado
ao Centro de Educação como Unidade Suplementar, e tem como
finalidade desenvolver, indissociavelmente, atividades de ensino,
pesquisa e extensão no âmbito das inovações pedagógicas para
as infâncias, bem como da formação docente inicial e continuada.
Com foco na educação básica, o NEI/CAp efetivou um total de 396
matrículas no ano de 2021, conforme especificado no quadro abaixo.
Atuante como escola inclusiva, merece destaque, ainda, o atendimento a 33 crianças com necessidades específicas, o que representa
um aumento de 65% em relação ao ano de 2020.

Matrículas - NEI/CAp 2021

Distribuição de Matrículas no NEI/CAp

Berçário 2 Turma 1 Turma 2 Turma 3 Turma 4

Educação
Infantil

Ensino
Fundamental

Total

Estudantes com
Necessidades
Específicas

15

41

40

40

44

180

14

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

5º Ano

Total

Estudantes com
Necessidades
Específicas

43

42

44

44

43

216

19

396

33

Total Educação Infantil e Ensino Fundamental

Educação Infantil

45%
55%

Ensino Fundamental
1º ao 5º ano

Fonte: Secretaria do NEI/CAp (2021)

Fonte: Secretaria do NEI/CAp (2021)
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No que se refere ao estágio supervisionado,
houve um aumento considerável na procura
pelo NEI/CAp como campo de estágio, saltando
de 17 para 254 estagiários, e de 3 para 10 cursos
atendidos. No decorrer do ano letivo de 2021,
o NEI/CAp atendeu a demanda de oferta de estágio em três semestres letivos da graduação, pois
os calendários da graduação e do NEI/CAp estão
diferenciados em função das diferentes resoluções que regulamentaram a graduação e o EBTT
no cenário de pandemia. Na primeira e na segunda
oferta, dada a condição do ensino remoto, foi
possível atender a todos os pedidos de estágio.
Entretanto, na 3ª oferta, pelo fato de estarmos
na modalidade híbrida, a escola não conseguiu
atender às 161 solicitações de estágio. A seguir, o
quadro com a distribuição de estagiários por curso:

Essa expansão de oportunidades de estágios está
alinhada à Política de ensino da educação básica
e de educação profissional técnica de nível médio,
no eixo 2: Formação pedagógica de docentes,
ação I: Colaboração com a formação inicial de
docentes da educação básica ofertado pelas licenciaturas, previsto no PDI da UFRN 2020-2029.
Várias atividades foram desenvolvidas pelo
NEI/CAp envolvendo os professores, os pais e as
crianças, buscando melhor adaptação de todos
ao processo de retorno das aulas presenciais e às
exigências dos protocolos de biossegurança.

Quadro de estagiários NEI/CAp - 2021
Curso

Número de Estagiários

Artes Visuais

18

Biologia

10

Educação Física

40

Física

3

História

10

Letras

10

Música

35

Pedagogia

96

Psicologia

5

Teatro

27

Total

254

Fonte: Secretaria do NEI (2021)
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Extensão
Ações de Extensão
As ações de extensão realizadas no âmbito do
Centro de Educação decorrem do esforço permanente pela qualificação da articulação entre as
formações inicial e continuada, bem como do
compromisso com a luta por uma educação de
qualidade no Estado do Rio Grande do Norte e,
também, na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN), considerando a permanente
interlocução com os sistemas públicos de ensino.
Neste sentido, o Centro de Educação, por intermédio do Programa de Formação Continuada
(PROFOCO), realizou tratativas com a União dos
Dirigentes Municipais de Educação do Rio Grande
do Norte (UNDIME-RN) com vistas à atualização
das necessidades formativas dos profissionais da
educação da rede pública dos municípios do RN.
Esta atualização das necessidades formativas da
rede, realizada no final de 2021, servirá de subsídio
para a proposição de novas ações de extensão,
sobretudo aquelas vinculadas à formação continuada e inicial desses profissionais.

por seus proponentes neste formato, na medida em que o contexto
pandêmico continuou a impossibilitar as atividades presenciais. Apesar
do pequeno aumento da quantidade de ações realizadas em relação
a 2020, este contexto pandêmico, bem como a diminuição de financiamento interno e externo, continua a repercutir negativamente no
campo da extensão no Centro.

As ações de extensão desenvolvidas no âmbito do CE atingiram,
ao todo:

Um público
- Interno e externo - de

Além disso, estas ações não contaram apenas com a participação
de servidores vinculados ao Centro, mas também de outros
espaços da UFRN.

597

Ao todo, estas ações tiveram
membros externos ao CE
em suas equipes, participando diretamente de suas realizações.

As ações de extensão executadas no ano de 2021,
assim como aquelas de 2020, foram diretamente
afetadas pelo contexto de pandemia da COVID19. Diferente, entretanto, do ano anterior, em que
boa parte das ações precisaram ser adaptadas ao
formato remoto, as de 2021 já foram pensadas
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16.475 pessoas.

Esses dois dados demonstram a mobilização interna e a inserção
externa do Centro de Educação no contexto da Extensão.
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Abaixo, apresentamos um quadro síntese contendo a dimensão
quantitativa das ações de extensão realizadas no âmbito do Centro
de Educação em 2021.

Ações de Extensão por Tipo - CE 2021
45

Tipo de Ação

Quant.

Curso

12

35

Evento

47

30

Produto

3

25

Projeto

30

Programa

1

Prestação de Serviço

0

Total

93

47

40

30

20
15
10

12

3

5

1

0

Evento

Projeto

Curso

Produto

Programa

0

Prestação
de Serviço

Ações de Extensão - Público Atingido - CE 2021
7000

Tipo de Ação

Quant.

Curso

1.952

5000

Evento

7.454

4000

Produto

780

3000

Projeto

6.289

2000

Total

16.475

1000

7.454

6000

6.289

1.952
780

0

Evento

0
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Ações de Extensão - Membros Externos - CE 2021
Tipo de Ação

Quant.

Curso

70

Evento

161

Produto

1

Projeto

365

Total

597

400

365
300

200

100

161
70

0

Evento

Projeto

Curso

1

Produto

Dentre estas ações de extensão, damos destaque ao Programa
Laboratório Aberto. Este Programa tem como objetivo central
construir espaços interdisciplinares, inclusivos e democráticos que
conjuguem a comunidade universitária e não universitária em processos formativos de caráter pedagógico, considerando as demandas
oriundas das redes de educação básica. O Programa Laboratório
Aberto foi discutido amplamente por docentes e servidores técnico
-administrativos do Centro de Educação tendo em vista a necessidade
de articular as diversas ações de extensão que, normalmente,
acontecem de forma difusa. O Programa encontra-se atualmente
em processo de avaliação, tendo em vista que foi iniciado como
um projeto piloto neste primeiro ano, para serem feitos os ajustes
necessários para uma melhor operacionalização. Também está
em fase de construção o site do Programa que tem como objetivo
aglutinar todas as ações de extensão do Centro, favorecendo
a publicização e o acesso a elas pelo público interno e externo.
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Destacamos, também, os cursos de Capacitação e Atualização
realizados no corrente ano, constantes no quadro abaixo:

Cursos

0

Coordenação

Dep./Uni.

Tipo

C.H

Os jogos digitais no processo de alfabetização
matemática na educação infantil

Maria Cristina Leandro de Paiva

Atualização

40

Capacitação dos candidatos a gestores das escolas
do sistema municipal de educação de Natal-RN

Walter Pinheiro Barbosa Júnior

Capacitação

60

Saberes docentes e currículo no atendimento
educacional hospitalar e domiciliar do RN

Jacyene Melo de Oliveira

Uso das ferramentas digitais na formação
do coordenador pedagógico da educação infantil

Maria Cristina Leandro de Paiva

Encontros formativos:
Robótica no NEI - Interdisciplinaridade, robótica
educacional e computação desplugada - Levando
o pensamento computacional a educação infantil

Marianne da Cruz Moura
Dantas de Rezende

Curso de contação de histórias africanas e afro-brasileiras

Daniela Amaral Silva Freitas

DPEC

Ler, pensar e fazer a linguagem teatral:
Experiências na escola da infância

Sara Maria Pinheiro Peixoto

NEI

Legendagem para surdos e ensurdecidos (LSE)

Flávia Roldan Viana

Alternativas contemporâneas ao ensino de história

Paulo Roberto Souto Maior Júnior

Pedagogia histórico crítica: Ciência, currículo e didática

Olivia Morais de Medeiros Neta

DFPE

II Curso educação de jovens e adultos:
Questões, conceitos e práticas

Alessandro Augusto de Azevedo

DPEC
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Público
Atingido
Não
informado

DFPE
30

24

40

36

60

35

120

200

160

82

50

41

30

Não
informado

60

1488

60

32

Atualização

6

7

NEI

DPEC

Capacitação

Atualização

Capacitação

61

Pesquisa

PPGED

Em 2021, 14 projetos de pesquisa novos foram
colocados em execução no CE, coordenados por
docentes do DFPE, DPEC e NEI/CAp. Somados
aos 21 projetos iniciados em anos anteriores e
renovados para o corrente ano, totalizaram 35
projetos de pesquisa que envolveram professores
do ensino básico, de graduação e de pós-graduação
do CE, muitas vezes em colaboração com docentes
de outros centros acadêmicos.

O PPGEd mantém em seu núcleo principal 51
(cinquenta e um) docentes, dos quais 40 (quarenta)
são permanentes, 10 (dez) colaboradores e 01 (um)
colaborador visitante. Conta, também, com a participação de docentes dos Departamentos de Artes
(DEART), Educação Física (DEF), Filosofia (DFIL),
Fisioterapia (DFST) e do Núcleo de Educação da
Infância (NEI/CAp) da UFRN.

Os projetos de pesquisa desenvolvidos, durante o
ano de 2021, tiveram como temática a formação
docente, a didática no ensino superior e na educação básica, Educação de Jovens e Adultos (EJA),
arte e educação, ciência e educação. Abaixo, tabela
com quantidade de docentes e alunos de iniciação
científica envolvidos.

Novos projetos de pesquisa vinculados
ao CE em 2021
DPEC

6

Quantidade de
Docentes envolvidos

14

DFPE

7

NEI

1

Quantidade de bolsas
de iniciação científica
PIBIC

10

Total

14

Quantidade de alunos
Voluntários de Iniciação
científica

9
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No ano de 2021 o PPGEd contou com
a Coordenação e Vice- Coordenação da Profa.
Dra. Claudianny Amorim Noronha e Profa.
Dra. Luciane Terra dos Santos Garcia respectivamente. Milton José Câmara dos Santos está à frente
da secretaria do programa, juntamente com outros
3 (três) servidores técnico-administrativos (Eliza
Cristina Morais Pereira, Letissandra Silva e Silva e
Lucas Regnier da Silva Correia) e 06 (seis) bolsistas
de apoio técnico. O Colegiado de linhas mantém
uma reunião mensal para aprovação de demandas
e discussão coletiva da gestão do programa.
Ademais, foi aprovado edital de seleção de novos
pós-graduandos, através do qual serão oferecidas 52 vagas para o mestrado e 58 vagas para o
doutorado, totalizando 110 vagas que ingressarão
no programa em 2022.2.
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Linha de Pesquisa

Quant. de
Projetos

Educação, representações e
formação docente

7

Educação, currículo e práticas
pedagógicas

11

Educação, comunicação,
linguagens e movimento

14

Educação, construção das
ciências e práticas educativas

16

Educação e inclusão em
contextos educacionais

21

Educação, política e práxis
educativas

21

Educação, estudos sóciohistóricos e filosóficos

24

Total

114

62

Os docentes do PPGEd desenvolvem pesquisas
em rede, em parcerias com pesquisadores de universidades tanto nacionais, quanto internacionais,
provenientes de países como Espanha, França,
Portugal, Canadá, entre outros. Essas parcerias
possibilitam a ampliação dos cenários de pesquisa e de formação dos docentes e discentes do
programa, bem como a mobilidade de ambos, em
estágios pós-doutorais, doutorados sanduíches
e visitas técnicas. Para efetivar essas parcerias,
o PPGEd conta não apenas com as agências de
fomento dos projetos coordenados pelos docentes, mas também, numa perspectiva institucional,
compõe o Projeto PRINT/UFRN. No ano de 2021
foram desenvolvidos 114 projetos de pesquisas,
em 7 linhas cuja coordenação se deu por seus
professores. Esses projetos tiveram um total de
261 Pós-Graduandos envolvidos conforme gráfico
e tabelas a seguir.

Linha de Pesquisa

1

2

3

4
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Egressos
em 2021

Estudante
de Pós-Doc

Participante
Externo

Educação, construção das
ciências e práticas educativas

38

2

1

14

Educação, estudos
sócio-históricos e filosóficos

63

11

0

24

Educação e inclusão em
contextos educacionais

45

1

1

3

Educação, comunicação,
linguagens e movimento

23

1

0

27

Educação, política
e práxis educativas

36

1

0

27

Educação, currículo
e práticas pedagógicas

22

4

0

14

Educação, representações
e formação docente

34

5

2

13

261

25

4

122

Total

0

Estudantes de
Pós-Graduação

7

63

PPGEEsp
O mestrado em Educação Especial foi aprovado e implementado em
2019, contando, atualmente, com 30 alunos e 19 professores. O programa já realizou dois processos seletivos, sendo o primeiro, aberto
ao público externo, e o segundo, exclusivamente, para servidores da
UFRN. Até novembro de 2021, a coordenação e vice-Coordenação do
PPGEEsp foi desempenhada respectivamente pela Profa. Dra. Débora
Regina de Paiva Nunes e Profa. Dra. Gessica Fabiely Fonseca, e posteriormente passou a ser desempenhada pela Profa. Dra. Flávia Roldan
Viana e Profa. Dra. Elizabeth Romani. Além das professoras citadas,
a Técnica em Assuntos Educacionais, Maria Lourena de Queiroz, e a
Assistente Administrativa, Lorena Neves Macedo, compõem o quadro
de servidores que atuam no mestrado profissional.
Abaixo, segue a quantidade de alunos por linha de pesquisa.

Linha de Pesquisa

Quantidade
de Alunos

Educação, Tecnologia Assistiva,
Acessibilidade e Cultura

16

Processos de ensino e de aprendizagem
na perspectiva da educação especial

14
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7

A coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Educação Especial (PPGEEsp) realizou, no
ano de 2021, a I Mostra de Objetos, Tecnologias
e Recursos Educacionais para Educação Especial,
que aconteceu no dia 29 de novembro, durante os
turnos da manhã e tarde, em formato remoto. Esse
evento é fruto do componente Materiais e Objetos
Educacionais na Perspectiva da Educação Especial,
e tem por objetivo a divulgação dos materiais e
objetos desenvolvidos neste componente.
Algumas publicações resultaram desta I Mostra,
conforme tabela abaixo:

I Mostra de Objetos, Tecnologias
e Recursos Educacionais para
Educação Especial
Publicações em revistas

11

Publicações nos anais

20
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Demonstrações
Contábeis

6

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

7

Links para os anexos

Anexo 1 - Resolução nº 018/2020-CONCURA
Link direto: https://drive.google.com/file/d/1WbCafmid70D4m0bH8uef6b5BuUduOBlA/view?usp=sharing

Anexo 2 - Plano Quadrienal CE 2019-2023
Link direto: https://drive.google.com/file/d/1eqHS5CxPoKsFwMQ8qaiUH2IdVqWMLa8s/view?usp=sharing

Anexo 3 - Relatório Financeiro 2021
Link direto: https://drive.google.com/file/d/1pD9kEgYW39iHerimmOVic-_90bLFb0XS/view?usp=sharing

Anexo 4 - Resolução nº 011/2016-CONSUNI
Link direto: https://drive.google.com/file/d/1B64Z533aZuO52NdyRvcY3UQhRowBCUDs/view?usp=sharing
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CENTRO DE EDUCAÇÃO
Campus Universitário UFRN - Lagoa Nova
CEP 59.072-970 | Natal - RN, Brasil
Telefone: (84) 3342-2270
E-mail: diretoria@ce.ufrn.br
https://ce.ufrn.br/
https://www.facebook.com/ceufrn
https://twitter.com/CEUFRN
https://www.instagram.com/ceufrn/
https://www.youtube.com/user/CEUFRN

