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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório traz um diagnóstico parcial das condições de ensino do curso de 

graduação em Pedagogia, ofertado no Campus Central, Mossoró-RN. Trata-se de um conjunto 

de dados e informações que retratam aspectos importantes do curso, com relação à 

infraestrutura (instalações físicas e acadêmicas) e também aos recursos humanos (corpo 

docente, pessoal técnico administrativo e de apoio).  

O diagnóstico evidencia-se como fundamental no processo de avaliação interna, visto 

que possibilita, a partir do levantamento de dados, por meio de documentos, de análise de 

questionários aplicados a estudantes e a professores do referido curso, e de verificação in 

loco, um conhecimento preliminar dos pontos positivos e das fragilidades do seu contexto 

interno e externo, o que se configura como ferramenta essencial às atividades de planejamento 

do curso, do Campus onde está inserido, e da UERN como um todo.  

É importante ressaltar que os resultados do diagnóstico precisam ser incorporados às 

atividades de planejamento, de modo a subsidiar o estabelecimento de prioridades e 

estratégias direcionadas à superação dos problemas detectados e, por igual, à construção de 

um ambiente acadêmico que venha a propiciar um ensino de graduação com qualidade.  

 Neste sentido, o diagnóstico aqui apresentado aponta comentários e recomendações a 

serem incorporados ao planejamento no âmbito da Faculdade de Educação, do Departamento 

de Educação e da Administração Central da UERN de modo que, conjuntamente, se possam 

fortalecer as ações necessárias ao enfrentamento dos problemas de ordem estrutural e 

acadêmica apontados na avaliação do curso de Pedagogia. 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O diagnóstico do curso de Pedagogia do Campus Central foi conduzido pela 

Assessoria de Avaliação Institucional – AAI/UERN, através da Comissão Própria de 

Avaliação - CPA. O trabalho foi desenvolvido em duas etapas: num primeiro momento, 

procedeu-se à coleta de dados e informações junto à PROEG (quantitativo de matrícula, por 

semestres letivos, transferências internas, oferta de vagas no curso, entre outros), à 

PRORHAE (quantitativo do corpo docente, titulação, vinculação, dentre outros), e ao 

Gabinete da Reitoria (portarias e resoluções específicas). Em seguida, realizaram-se a visita 

de verificação in loco e a aplicação dos questionários de avaliação da docência, por 

componente curricular. Os questionários eletrônicos foram respondidos, espontaneamente, por 

estudantes e professores, no período de 17 de fevereiro a 29 de março de 2012.  

A visita de verificação in loco, ocorreu no mês de setembro de 2012 e teve como 

objetivo conhecer a infraestrutura e os recursos humanos à disposição do curso de graduação 

em Pedagogia que funciona no Campus Central. Para proceder à verificação das instalações, a 

equipe utilizou o documento "Roteiro de Visita In Loco", que contém os seguintes itens: 

instalações administrativas e acadêmicas, biblioteca, laboratórios e demais instalações, as 

condições de manutenção e conservação das instalações físicas, a limpeza e o funcionamento, 

as condições de acesso pelos portadores de deficiência, equipamentos de informática, recursos 

audiovisuais, multimídia, internet e intranet.   

Durante a visita ao curso de Pedagogia da UERN foram observados o ambiente 

acadêmico e as atividades de apoio didático-pedagógico à disposição do corpo docente e do 

corpo discente.  

Realizaram-se, também, reuniões com representação de estudantes, uma no turno 

matutino e uma no turno noturno. Também os professores do curso foram ouvidos, em uma 

reunião por turno, em momentos diferentes das dos estudantes. Nessas reuniões, avaliaram-se 

os seguintes aspectos: a gestão administrativa e pedagógica, as atividades acadêmicas, o 

processo ensino-aprendizagem, as condições de funcionamento e a infraestrutura.  
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3. DADOS INSTITUCIONAIS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 
3.1 ENDEREÇO 

Rua: Professor Antônio Campos, s/n 

Bairro: Costa e Silva     Município: Mossoró 

CEP: 59633-010 

Diretora: Maria Auxiliadora Alves Costa 

 

3.2. ATO DE CRIAÇÃO  

O curso de Pedagogia tem como base legal: 

Ato de Criação: Resolução 126/66 – CEE, de 16/11/1966 

Início de Funcionamento: 28/09/1967 

Ato de Reconhecimento: Decreto Federal nº 72.263/73, de 15/05/1973 
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4. RESULTADOS DA VISITA IN LOCO 

 

A verificação in loco teve como objetivo conhecer a infraestrutura e os recursos 

humanos à disposição do curso de graduação em Pedagogia que funciona no Campus Central. 

Para proceder à verificação das instalações específicas do curso, a equipe utilizou o 

documento "Roteiro de Visita In Loco", que contém os seguintes itens: instalações 

administrativas e acadêmicas, biblioteca, laboratórios e demais instalações, as condições de 

manutenção e conservação das instalações físicas, a limpeza e o funcionamento, as condições 

de acesso aos portadores de deficiência, equipamentos de informática, recursos audiovisuais, 

multimídia, Internet e Intranet. E ainda utilizou o roteiro de reunião com: coordenador, com 

docentes e com discentes do Curso.  

 

4.1. DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA 

 

4.1.1 Instalações do Campus disponibilizadas para o funcionamento do curso de 
Pedagogia 

 

A Faculdade de Educação, para atender à demanda do Ensino de graduação, de pós-

graduação, pesquisa e extensão do curso de Pedagogia, dispõe de uma estrutura física 

composta por três blocos com seis salas de aula, cada um, localizados no Campus Central da 

UERN, na cidade de Mossoró.  No primeiro bloco, funcionam as secretarias da Unidade e do 

Departamento de Educação, sala de Orientação Acadêmica, secretaria do PARFOR, sala de 

professores, sala de multimídia, PIBID, laboratório de informática, secretaria do curso de 

Especialização, biblioteca e um pequeno espaço ao qual denominamos de copa. As salas são 

fracionadas com divisórias para acomodar as instalações dos setores administrativos do curso. 

No segundo bloco, com exceção do Laboratório de Práticas Escolares (único laboratório da 

FE), as demais salas são destinadas às aulas da graduação. No terceiro bloco, há três salas 

destinadas às aulas da graduação, uma sala de TV e vídeo, uma sala de aula destinada ao 

Mestrado em Educação, e as secretarias do Mestrado e do Doutorado Institucional – DINTER 

UERN/UERJ.  

Há, ainda, à disposição do curso de Pedagogia, banheiros femininos e masculinos, 

uma sala onde funciona o PET de Pedagogia, uma sala cedida ao DCE. Entre os blocos há 

pátios que necessitam ser organizados, de modo a tornar o ambiente mais agradável, atraente 

e sustentável.   
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Os blocos não se apresentam bem conservados, o que valem dizer necessitam de 

reparos e de consertos, manutenção da estrutura de sustentação ao telhado. A estrutura física 

da UERN consta de paredes de pedras, sem colunas de ferro e concreto armado, e que 

sustentam calhas de concreto. O telhado sustenta-se em vigas de carnaúba, que lhe dão um 

belo visual. Com a ação do tempo, as paredes de pedra, especialmente, as que ficam nas 

extremidades dos blocos de seis salas, racharam-se e algumas delas com visíveis sinais de que 

as paredes e as calhas estão cedendo. Há um sério problema de infestação de cupim em toda a 

extensão do teto e das paredes.  

Com relação às condições de funcionamento constatou-se que o fornecimento de 

energia e água é regular, mas com constantes quedas de energia elétrica, o que tem danificado 

equipamentos, inclusive fontes de computadores, centrais de ar e estabilizadores. Daí que as 

instalações elétricas necessitam de revisão em toda a rede do Campus Central, de forma a 

atender com segurança às atividades da unidade. 

 O único Laboratório de Práticas Escolares é insuficiente às necessidades do curso, 

não há como ampliar o Laboratório de Informática, que funciona em um espaço com apenas 

10 computadores. Há necessidade de um espaço apropriado à biblioteca setorial da FE. As 

salas destinadas aos grupos de pesquisa são insuficientes para acomodação dos grupos (são 

seis grupos cadastrados e apenas cinco salas1). Ademais, há necessidades de mais salas de 

aula, salas de atendimento aos alunos, salas destinadas às tecnologias assistivas, salas de 

grupos de pesquisa, laboratórios de ensino, brinquedoteca, biblioteca, salas as atividades 

artísticas, de corpo, movimento e ludicidade, além de copa/cozinha.  

  Os banheiros da FE carecem de reforma: rede de esgoto, piso, fixação de espelhos, 

armários para estocagem de materiais de limpeza, enfim, adequação a pessoas com 

necessidades especiais. Também há necessidade de banheiro de uso restrito aos funcionários. 

Além disso, o espaço improvisado para a “copa” é inadequado, mal localizado, o que reclama 

urgente providência.  

O Campus Central dispõe de uma estrutura comum aos diversos segmentos e cursos 

que funcionam no seu interior como: biblioteca central e um centro de convivência. Neste 

último, há serviços de reprografia, livraria, banco eletrônico, restaurante, lanchonete e 

banheiros.  Apesar dos esforços para manter estes serviços, percebe-se que muito ainda 

precisa ser feito, de modo a garantir um bom funcionamento a contento. 

 Outros ambientes, como quadra de esportes, piscina, laboratórios, auditórios, sala de 

                                                
1 As referidas salas funcionam em um bloco independente da infraestrutura da Faculdade de Educação. 
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dança, embora localizados em espaços pertencentes a outras faculdades, quando possível, 

atendem a algumas necessidades dos cursos do Campus Central. O Curso de Pedagogia, por 

exemplo, utiliza, com certa regularidade, a sala de dança e equipamentos do curso de 

Educação Física, para atender aos alunos nas aulas das disciplinas: Corpo, Movimento e 

Ludicidade e Educação e Multiculturalidade. Os auditórios da FAEF, FASSO, FAFIC e do 

PRODEPE também são muitas vezes solicitados, pela FE, para realização de eventos.  

A estrutura física da Faculdade de Educação não comporta mais, de modo 

satisfatório, suas atividades administrativas, de ensino, pesquisa e extensão. As demandas da 

graduação cresceram com a oferta regular do curso de Pedagogia, com duas entradas por 

semestre, e a oferta do curso de Pedagogia da Plataforma Freire para professores em exercício 

no magistério da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, as 

mudanças curriculares do curso de Pedagogia, a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais, 

geraram novas demandas de espaço físico, especialmente para as atividades relacionadas ao 

estágio supervisionado, às disciplinas optativas e áreas de aprofundamento. São ofertados três 

estágios durante o curso ( 5º, 6º e 7º períodos); no mínimo, duas disciplinas optativas e duas 

áreas de aprofundamento: educação ambiental e educação especial, em cada turno de 

funcionamento do curso de Pedagogia: matutino e noturno. As turmas de estágio são formadas 

por dez alunos, o que gera uma necessidade de três salas de aulas para uma turma de trinta 

alunos. Com a oferta de, pelo menos, duas disciplinas optativas para atender a determinada 

turma gera-se a necessidade de duas salas de aulas, ocorrendo o mesmo com a oferta das 

disciplinas da área de aprofundamento.  

No âmbito do ensino de graduação, a Faculdade de Educação também atua nas 

licenciaturas da UERN, e de alguns bacharelados, com a oferta de disciplinas do 

Departamento de Educação. Semestralmente, o Departamento de Educação recebe a 

solicitação dos departamentos acadêmicos da UERN relativamente à oferta de disciplinas nos 

mais diversos cursos da instituição: Letras, Música, Educação Física, Biologia, Matemática, 

Química, Física, História, Geografia, Filosofia, Enfermagem, Direito, Ciências Sociais, 

Ciências Contábeis, Administração e Turismo. Além do curso de Pedagogia, a FE atua em 

mais onze cursos de licenciatura e cinco bacharelados.  

As demandas do ensino de Pós-Graduação também aumentam com a criação do 

Programa de Pós-Graduação em Educação/POSEDUC, com a oferta do Mestrado em 

Educação; a celebração de um convênio com a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro/UERJ para a formação de uma turma de professores, por meio de um Doutorado 
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Interinstitucional/DINTER em Educação, e a manutenção do curso de Especialização em 

Educação em sua XI edição.  

A Faculdade de Educação também atua no PET Pedagogia, no PIBID, no 

PRODOCÊNCIA, no PARFOR e em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos 

grupos de pesquisa da FE, com recursos da Capes, CNPq, MEC, FAPERN e UERN.  

Diante do exposto, a Faculdade de Educação, ciente das demandas de suas 

instalações, já apresentou, à administração superior, planejamento relativo a contemplar-se, 

nos orçamentos e recursos destinados a investimentos e custeio da UERN.  Neste sentido, há 

solicitações no planejamento de 2011, sobre: reforma dos banheiros, reforma e manutenção de 

dois blocos de salas da FE (madeiramento, retelhamento, forro, pintura), instalação de cozinha 

em espaço adequado, instalação de uma sala de movimento e artes. O espaço destinado ao 

DCE já foi solicitado, pela direção da FE, na gestão superior, o que é do conhecimento da 

diretoria do DCE. 

Em 2012, o Fórum de Diretores apresentou, à administração superior, documento 

intitulado: proposta do Fórum de Diretores para construção, adequação e distribuição de 

espaço físico no Campus Central da UERN (anexo). Nessa proposta, a FE será contemplada 

com salas de aula, laboratórios e salas de grupos de pesquisa, no antigo prédio da FANAT, 

caso as novas instalações desta unidade sejam ampliadas. A direção da FE, com assento no 

Fórum de Diretores e membro da coordenação colegiada do referido Fórum, teve participação 

ativa na construção desta proposta, juntamente com os diretores da FANAT, FAEF, e FALA. O 

documento foi assinado por diretores de unidades acadêmicas do Campus Central e dos 

Campi Avançados, sendo entregue oficialmente ao reitor, na presença de pró-reitores de 

planejamento e administração.  

 No Quadro 01, pode ser visualizado o detalhamento dos espaços físicos da FE, com 

localização, atividades, dimensões, acústica, iluminação, ventilação, limpeza e equipamentos 

disponíveis. 
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QUADRO 1 - Instalações da Faculdade de Educação. 

BLOCO NOME DA 
SALA ATIVIDADE(S) DIMENSÃO ACÚSTICA, ILUMINAÇÃO 

VENTILAÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTO 

 
I 

Maria Edna de 
Oliveira (1) 

Recepção / 
Almoxarifado 

77,2 m² 

Acústica razoável; iluminação artificial 
com lâmpadas fluorescentes; possui 02 
condicionadores de ar e 01 ventilador;  
a limpeza do ambiente é mantida 
diariamente. No entanto, as paredes e o 
teto estão necessitando de maiores 
cuidados como: reparos no forro, 
pintura das paredes e do forro. Além de 
se observar que há presença de colônias 
de cupim no ambiente. 

Balcão de madeira com 16 gavetas; 03 cadeiras giratórias; 01 
ventilador; 02 cadeira longarina com 03 assentos; 01 birô;  01 gelágua; 
01 estantes de madeira com prateleiras, 04 armários de aço de duas 
portas; 01 birô; 01 impressora; 01 computador; 01 mesa redonda; 04 
cadeiras; 01 estabilizador. 

Digitação / 
Secretaria 

01 birô; 02 armários de aço com duas portas; 02 computadores;03 
estalizadores; 02 impressoras;  02 mesas para computador; 02 cadeiras 
giratórias; 01 telefone sem fio; 01 condicionador de ar. 

Direção 
02 birôs; 01 mesa para computador; 01 impressora; 02 armários com 
prateleiras; 01 telefone sem fio; 02 estabilizadores; 01 condicionador de 
ar; 02 cadeiras giratórias; 02 cadeiras. 

Liana Couto 
Dantas (2) 

Orientação 
Acadêmica 

25,9 m² 

Acústica razoável; iluminação artificial 
com lâmpadas fluorescentes; possui 01 
condicionador de ar; a limpeza do 
ambiente é mantida diariamente.  

02 computadores; 01 impressora; 02 estabilizadores; 01 mesa redonda; 
01 escrivaninha; 02 mesas para computador; 03 cadeiras giratórias; 02 
armário em aço com 02 portas; 01 estante em madeira com 12 portas e 
compartimentos para arquivos; 01 condicionador de ar; 1 cadeira. 

Secretaria 
PARFOR 

04 armários de aço com duas portas; 01 estante de aço com prateleiras; 
01 ventilador de teto; 01 computador; 01 birô; 01 cadeira; 02 
impressoras. 

Florestan 
Fernandes (3) Cozinha 8,93 m² 

Acústica deficiente; iluminação 
artificial com lâmpadas fluorescentes; 
possui 01 janela; a limpeza do ambiente 
é mantida diariamente.  

01 prateleira em madeira; 01 armário de madeira; 1 mesa com 3 
cadeiras; 01 pia de louça; 01 birô; 01 geladeira; 01 ventilador de teto. 
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BLOCO NOME DA 
SALA ATIVIDADE(S) DIMENSÃO ACÚSTICA, ILUMINAÇÃO 

VENTILAÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTO 

Sala dos 
Professores 17,5 m² 

Acústica bastante deficiente, A sala está 
divida com divisórias de PVC e fica 
entre o departamento de educação, a 
sala da orientação acadêmica e um 
espaço destinado à cozinha da FE. Não 
há isolamento sonoro entre as salas, 
principalmente em relação à cozinha. As 
conversas e os barulhos da cozinha 
incomodam o ambiente; iluminação 
artificial, com lâmpadas fluorescentes; 
ventilação deficiente, a sala conta 
apenas com um ventilador de teto; esta 
sala, como as demais que não tem forro, 
tem a limpeza prejudicada pela poeira. 

01 mesa grande de madeira com seis cadeiras de plástico; 01 ventilador 
de teto; 01 quadro  branco; 03 armários com 16 portas; 01 birô; 01 
armário para arquivo com 04 gavetas. 

Jean Piaget (4) 

Departamento 

77,2 m 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; ventilação deficiente,  a 
recepção conta apenas com uma janela e 
um ventilador de teto;  limpeza é 
mantida diariamente. No entanto, a sala 
não é totalmente forrada, o que 
contribui significativamente para o 
acumulo de poeira. Há que se 
acrescentar o problema do cupim, 
presente a todo tempo nas paredes e 
tetos das salas do Departamento de 
Educação.  

02 birôs; 05 armários em aço com 2 portas; 02 computadores; 02 
murais; 01 impressoras; 02 balcões de madeira com quatro gavetas; 01 
gelágua; 01 scanner; 01 televisor; 02 mesas; 02 ventiladores; 01 fax; 01 
telefone; 02 estabilizadores; 02 estantes de madeira. 

Chefia de 
Departamento 

01 armário; 02 birôs; 01 mesa para computador; 1 cadeira giratória; 08 
cadeiras; 01 computador; 01 impressora; 01 estabilizador; 01 telefone; 
01 aparelho fax; 01 condicionador de ar tipo split 12000 Btus. 

Profª Maria 
Vera Lúcia 
Fernandes 
Lopes (5) 

Laboratório de 
Informática 26,6 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; possui 01 condicionador 
de ar e 01 ventilador; a limpeza é 
mantida diariamente. 

12 mesas para computador; 14 computadores; 06 estabilizadores; 14 
cadeiras giratórias; 03 cadeiras; 01 ventilador de parede; 01 quadro 
branco pequeno; 01 condicionador de ar. 
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BLOCO NOME DA 
SALA ATIVIDADE(S) DIMENSÃO ACÚSTICA, ILUMINAÇÃO 

VENTILAÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTO 

Francisca 
Otília Neta (6) 

Secretaria 
PIBID 50,6 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; possui 01 condicionador 
de ar; a limpeza é mantida diariamente. 

03 birôs com cadeira; 01 computador; 01 impressora; 01 armário de aço 
com duas portas; 01 mesa redonda com quatro cadeiras; 01 telefone; 01 
mural; 01 prateleira de aço p/ arquivo; ar de condicionado. 

Câmara 
Cascudo (7) 

Sala de 
Multimídia I 77,2 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; possui 02 
condicionadores de ar; a limpeza é 
mantida diariamente. 

01 televisor de 20"; 01 aparelho multimídia; 01 mesa suporte para 
aparelho multimídia e computador; 01 vídeo-cassete; 01 mesa de 
reuniões; 01 quadro branco ; 01 tela para projeção; 50 carteiras. 

Paulo Freire 
(8) 

Especialização 27,9 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; ventilação deficiente,  
pois conta apenas com 02 
condicionadores de ar, insuficientes 
para o tamanho do espaço e devido à 
sala não ser forrada; a limpeza é 
mantida diariamente. No entanto, a sala 
não é forrada, o que contribui 
significativamente para o acúmulo 
excessivo de poeira. 

01 sofá; 01 gelágua; 04 cadeiras giratórias; 01 quadro negro; 01 estante 
de madeira; 01 quadro negro; 01 estante de madeira; 01 armário de aço; 
01 estante de aço; 03 mesas para computador; 02 impressoras; 02 
estabilizadores; 01 cadeira; 01 birô; 01 balcão com 08 gavetas, 02 
portas e 02 prateleiras; 01 condicionador de ar. 

Biblioteca 
Setorial 24,2 m² 08 estantes de aço; 01 birô; 01 mesa redonda; 02 prateleiras de 

madeira; 02 armários de aço; 01 condicionador de ar. 

Banheiro Feminino 54,8 m² Acústica deficiente; iluminação artifical 
com 04 lâmpadas fluorescentes; 
ventilação razoável e limpeza 
deficiente. 

01 áreas de banho; 01 área de banho com barras de apoio para 
deficientes físicos com vaso;04 vasos; 01 bancada com três pias; 01 
banco para deficientes físicos. 

Banheiro Masculino 54,8 m² 04  vasos sanitários; 01 área de banho com barras de apoio para 
deficientes físicos com vaso; 02 mictórios; 01 bancada com três pias. 
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BLOCO NOME DA 
SALA ATIVIDADE(S) DIMENSÃO ACÚSTICA, ILUMINAÇÃO 

VENTILAÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTO 

II 

Profª. Maria 
Ecidete de 
Oliveira 

Laboratório de 
Práticas 

Escolares 
77,2 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; possui 02 
condicionadores de ar; a limpeza é 
regular. 

20 mesas ("blocos"); 01 mesa para computador; 01 estante de aço; 02 
armários de aço; 01 estante de madeira com 12 portas; 01 pia de louças; 
01 monitor 17"; 01 quadro branco; 01tela para projeção; 01 mural de 
avisos; 01 estabilizador; 01 televisão 40"; 02 computadores; 28 bancos; 
02 condicionadores de ar. 

Profª. Maria 
José Frota dos 

Santos 
Aula 77,2 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com 08 lâmpadas 
fluorescentes; as salas possuem janelas 
e em média três ventiladores. Apesar da 
limpeza ser realizada diariamente 
observa-se  um acúmulo de poeira nos 
móveis e ventiladores, principalmente 
no bloco onde as salas não são forradas. 

01 quadro branco; 01 birô com cadeira; 03 ventiladores; 01 mural; 58 
cadeiras. 

Profª. Lídice 
Falcão Freire Aula 77,2 m² 01 quadro branco; 01 birô com cadeira; 03 ventiladores; 01 mural; 46 

cadeiras. 

Profª. Maria 
José Bezerra de 

Mendonça 
Aula 77,2 m² 01 quadro branco; 01 birô com cadeira; 03 ventiladores; 01 mural; 47 

cadeiras. 

Profª. Algecira 
Moreira de 
Lima Leite 

Aula 77,2 m² 01 quadro branco; 01 birô com cadeira; 03 ventiladores; 01 mural; 54 
cadeiras. 

Profª. Maria do 
Socorro Costa Aula 52,1 m² 01 quadro branco; 01 birô com cadeira; 04 ventiladores; 01 mural; 51 

cadeiras. 

PET Pedagogia 28,7 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; possui 02 
condicionadores de ar, sendo um destes 
do tipo split e 01 ventilador; a limpeza é 
mantida diariamente. 

01 condicionador de ar tipo split; 01 mesa de reuniões; 02 
computadores; 02 impressoras; 02 estantes de aço com prateleiras; 01 
armário de aço; 04 mesas de plástico; 01 birô; 03 mesas para 
computador; 02 cadeiras giratórias; 19 cadeiras; 01 ventilador; 01 
mural; 01 quadro branco pequeno; 01 frigobar; 01 balcão de cozinha; 
01 micro-ondas; 01 gelágua; 01 cafeteira; 01 quadro branco grande. 
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BLOCO NOME DA 
SALA ATIVIDADE(S) DIMENSÃO ACÚSTICA, ILUMINAÇÃO 

VENTILAÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTO 

DCE  

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; possui 01 condicionador 
de ar. 

01 condicionador de ar; 01 conjunto de sofá; 02 mesas suporte para TV 
e microsystem; 01 TV; 01 som microsystem; 02 estantes de aço; 01 
cofre; 1 armário de aço; 01 mesa de reuniões; 01 mesa de centro; 01 
computador; 02 birôs; 05 cadeiras; . 

BLOCO
III 

Profª. Maria 
Perpétua 

Secretaria 
Mestrado 26,3 m² Acústica deficiente, pois não há 

isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com lâmpadas 
fluorescentes; as salas possui um 
condicionador de ar tipo split. A 
limpeza é realizada diariamente. 

03 birôs; 01 mesa para computador; 01 mesa de reuniões; 03 caeiras 
giratórias; 01 gelágua; 08 cadeiras; 01 armário para arquivo; 01 mural 
de madeira; 01 armário de madeira; 01 armário de aço; 03 
estabilizadores; 02 computadores; 01 impressora; 01 quadro branco; 01 
mesa pequena; 01 condicionador de ar tipo split de 18000 Btus. 

Secretaria 
DINTER 25,5 m² 

01 mesa de reuniões; 03 mesas para computador; 01 birô; 01 armário 
de aço; 01 gelágua; 01 telefone; 01 condicionador de ar tipo Split de 
9000 Btus. 

Profª 
Raimunda 
Almeida  

Sala de 
Multimídia II 77,2 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com 08 lâmpadas 
fluorescentes; as salas possui um 
condicionador de ar tipo split. A 
limpeza é realizada diariamente. 

01 quadro branco; 01 mural; 01 mesa de reuniões; 01 aparelho 
multimídia; 01 estabilizador; 1 birô com cadeira; 47 cadeiras; 01 
condicionador de ar tipo split de 18000 Btus. 

Profª. 
Raimunda Elia 

Fernandes 

Sala de TV e 
Vídeo 77,2 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com 08 lâmpadas 
fluorescentes; a sala possui um 
condicionador de ar tipo split. A 
limpeza é realizada diariamente. 

1 televisão; 1 DVD; 2 ventiladores; 48 cadeiras; 01 condicionador de ar 
split. 

Terezinha 
Fernandes de 

Souza 
Aula 77,2 m² 

Acústica deficiente, pois não há 
isolamento sonoro entre as salas; 
iluminação artificial com 08 lâmpadas 

1 quadro branco; 1 mural; 3 ventiladores; 1 birô com cadeira;  41 
cadeiras. 
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BLOCO NOME DA 
SALA ATIVIDADE(S) DIMENSÃO ACÚSTICA, ILUMINAÇÃO 

VENTILAÇÃO E LIMPEZA EQUIPAMENTO 

Profª. Maria 
Terezinha 

Câmara Davi 
Aula 77,2 m² 

fluorescentes; as salas possuem janelas 
e em média três ventiladores. A limpeza 
é realizada diariamente. 

1 quadro branco; 1 mural; 2 ventiladores; 1 birô com cadeira; 31 
cadeiras. 

Helione Lima 
Filgueira Aula 77,2 m² 1 quadro branco; 1 mural; 3 ventiladores; 1 birô com cadeira;  41 

cadeiras. 

Outros Equipamentos: 05 projetores de multimídia; 03 retroprojetores; 01 DVD; 03 estabilizadores; 01 caixa amplificadora. 

 

OBS. 1: A Faculdade de Educação não possui sala própria para reuniões ou auditório. Quando necessário as salas de multimídia, com mesma 

dimensão das salas de aulas, são utilizadas para esse fim. 

OBS. 2: A Faculdade de Educação não possui coordenação de curso, apenas direção e chefia de departamento. 

OBS. 3: Quanto às condições de acesso para pessoas com deficiência a Faculdade de Educação possui rampas com e sem  barras que visam 

facilitar a locomoção de deficientes físicos em locais estratégicos.  

OBS. 4: A Faculdade de Educação tem reservado um espaço da secretaria da Especialização para arquivamento e organização do acervo de 

monografias e livros adquiridos com recursos próprios. Não dispõe de um sistema digital para controle do acervo e carece de profissionais da 

área da biblioteconomia para administrar o trabalho.
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4.2. RECURSOS HUMANOS E INFRAESTRUTURA NA VISÃO DE PROFESSORES, 

ESTUDANTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS  

 

4.2.1 Corpo técnico e pessoal de apoio 
 

Os recursos humanos postos à disposição do curso, de acordo com as informações 

obtidas durante a verificação in loco, são em número quinze, para garantir o bom 

funcionamento. O campus conta com secretaria, auxiliar de secretaria, digitador, vigias, 

pessoal de apoio e motoristas.   

Especificamente, o curso de pedagogia, de acordo com o documento-diagnóstico do 

curso, com dados referentes ao segundo semestre de 2011, conta com três técnicos do quadro 

permanente, com regime de quarenta horas semanais, um com escolaridade de nível médio, e 

dois com ensino superior, um destes cursando pós graduação.    

 

4.2.2 Corpo docente do curso  
 

O curso conta com quarenta e oito professores no ano letivo de 2011, dos quais onze 

com quarenta horas semanais e trinta e sete com Dedicação Exclusiva. Quanto à titulação: 

oito são especialistas, dezesseis mestres e vinte e quarto doutores. 

Quanto ao tempo de serviço como docentes na UERN, o curso contou, em 2011, com 

nove professores com menos de cinco anos de exercício, doze com mais de cinco anos e 

menos de dez; dezoito com mais de dez e menos de vinte anos, e nove com mais de vinte 

anos. Esse dado aponta para um equilíbrio quanto à fixação de profissionais na UERN e 

quanto à experiência na docência, pois enquanto apenas 19% do quadro têm menos de cinco 

anos, 81% têm mais de cinco anos de exercício no referido curso.    

Quanto à vinculação dos docentes a projetos de pesquisa e de extensão, no primeiro 

semestre de 2011, trinta e dois professores desenvolveram projetos de pesquisa e sete, 

atividades de extensão. No segundo semestre, trinta e dois participaram de projetos de 

pesquisa, sete coordenaram projetos de pesquisa. 

No primeiro semestre de 2011, no que diz respeito às atividades voltadas ao ensino 

de graduação, dez professores desenvolveram atividades de monitoria, e vinte e sete 

envolveram–se com orientação de monografia de graduação. No segundo semestre, oito 

docentes estavam envolvidos com monitoria, e 25 com atividade de orientação de monografia, 

conforme informações contidas nos quadros 14 e 15, o que evidencia a preocupação do corpo 
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docente com a formação investigativa do alunado. 

Quanto à titulação dos docentes, é de se observar que houve um avanço significativo 

no período de 2009 a 2011, o que compravam os dados do quadro 11, isto é, o aumento 

extraordinário no número de professores  com titulação de doutorado, que subiu de onze para 

vinte e quatro. 

 

4.2.3 Reunião com os discentes do curso de Pedagogia 
 

Esta etapa da avaliação teve como objetivo ouvir os estudantes sobre as condições de 

funcionamento do Campus e da oferta do curso de Pedagogia. Foi realizada uma reunião com 

uma representação de estudantes do curso, a qual foi conduzida em conformidade com um 

roteiro de avaliação in loco, considerando os seguintes aspectos: coordenação administrativa; 

coordenação pedagógica; atividades acadêmicas; processo ensino-aprendizagem; instalações 

(físico-estruturais) e equipamentos. Os itens a seguir apresentam a opinião dos estudantes 

quanto aos aspectos avaliados.  

 

4.2.3.1. Coordenação administrativa – direção do curso - Na opinião dos estudantes a Direção 

do Curso: 

Trabalho de competência/dedicação, apoio aos alunos, disposta a resolver os 

problemas, acessível/ tratamento respeitoso. 

Falta de comunicação e resolutividade ( relato de alguns alunos do turno noturno) 

Outros relatos negativos 

A diretora é presente e acessível. 

 

4.2.3.2. Chefia do Departamento – coordenação de curso - Os estudantes de Pedagogia 

afirmaram que: 

Acessível/receptiva( alunos de períodos mais avançados). Desenvolve um bom 

trabalho. 

Por estar envolvida com outras atividades, algumas vezes pode não ser tão presente 

como a direção. Os alunos iniciantes apontam inexistência de contato com a chefia do 

departamento, a que não foram apresentados. 

Falta informação. Não há conhecimento do nome da professora chefe do 

departamento. 
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4.2.3.3.  Realização das atividades acadêmicas e o processo ensino-aprendizagem - Segundo 

os estudantes, a situação sobre esse ponto é a seguinte:  

Muitas ações ficam no discurso. As seleções de alunos na participação de projetos 

estão diretamente relacionados com a empatia que existe com o professor. 

Avaliam que os estudos introdutórios são excessivos, não havendo necessidade de 

realização de três estudos. Por outro lado, refletem que pode ser que não estejam sendo 

trabalhados de forma correta. Demonstram dificuldades de entendimento do mencionado 

componente curricular. 

Outra questão levantada relaciona-se aos horários de desenvolvimento de tantas 

atividades: ex: laboratório: PPC, estudos introdutórios, estágios, monografia ( sem horário) 

etc. Organização curricular desorganizada, especialmente em relação aos ensinos. Vão para o 

estágio sem ter tido ainda todos os ensinos. Ainda sobre o PPC atentam para o ensino de 

Psicologia do Adulto, Psicologia I e Psicologia II, repetitivas. 

Atribui problemas do curso que não está devidamente implantado. 

Horários de estágios são horríveis. 

Preparo para inserir o aluno no estágio. 

Existe um bom número de alunos envolvidos em pesquisa e/ou extensão, porém o 

processo de seleção não é justo. 

Chamam a atenção para os prejuízos causados nas atividades acadêmicas em relação 

as greves. 

A avaliação dos Estágios ineficiente. 

As PPPs não condizem com a proposta do componente, uma vez o aluno se limita, 

cada turma desenvolvendo, em conformidade com as orientações do professor, a observação, 

relatórios, entrevistas. 

CH total do curso precisa ser melhor desenvolvida. 

A disciplina OTA está sendo trabalhada de forma inadequada, ineficiente, didática 

sempre a mesma, que não contribui para a aprendizagem. Começa tarde e termina cedo. Só 

vive viajando. 

A ementa da disciplina não está sendo respeitada. Falta muito. A mesma professora 

cobra o que não dá. Não é trabalhado o conteúdo necessário à formação do aluno; os textos 

são desatualizados. A OTA deveria orientar o aluno, não existe orientação na elaboração dos 

relatórios, porém os alunos são cobrados. 
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Disciplinas que deveriam subsidiar os alunos no 1º período são disponibilizadas no 8º: 

tecnologias e mediações pedagógicas e projetos pedagógicos (optativas). 

A disciplina Profissão Docente não contribuiu quase nada; atribui aos professores 

substitutos que não têm conhecimento e/ou compromisso. 

Os professores não se preparam para ensinar. Transferem a responsabilidade para os 

alunos, através de seminário, estudos dirigidos. Concluem a aula antes do término do horário. 

Alfabetização e Letramento: alunos que pagaram no 4º período avaliaram 

negativamente. Professor não trabalha o conteúdo necessário. Não utiliza o material didático 

de forma adequada. Ensina tudo menos alfabetização e letramento. 

A seleção do professor substituto deixa a desejar, em alguns casos. 

Constata-se que, em alguns casos, existe autoritarismo por parte do professor, 

desrespeitando e/ou considerando a vida do aluno. 

A relação professor X aluno, em algum caso, se dá de forma autoritária, atitude essa 

que se contrapõe a concepção da formação do educador. 

A seleção para projeto de pesquisa deveria ser impessoal, pois os alunos selecionados 

são “indicados” 

Os projetos de extensão são pouco divulgados entre os alunos. 

Falta planejamento por parte dos professores 

Há cobrança por parte dos professores, porém eles não dão resposta. 

Existem professores autoritários (situações isoladas) 

 

4.2.3.4 Infraestrutura - Quanto aos serviços de Biblioteca, os estudantes afirmam que: 

Não existe acesso ao PGCC, o aluno tira cópias por conta própria. 

Obrigatoriedade de aquisição de livro de que o próprio professor é autor. 

Não há a devida execução do PGCC, o que dificulta o acompanhamento, por parte do 

aluno. 

Não existe compreensão dos professores com relação à situação financeira dos alunos 

Valor da xerox elevado,serviço de  má qualidade 

Espaço físico precário 

Atendimento péssimo e desorganizado. 

Os alunos sugeriram bolsa Xerox. 

Eles perguntam como a empresa ganha licitação com um valor, e depois reajusta. 
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4.2.3.5 O processo de avaliação (sala de aula) 

Os alunos disseram que o sistema de avaliação varia de acordo com o professor. O 

professor mais tradicional limita as respostas dos alunos. 

Constata-se o descumprimento das normas de avaliação. Ex: vários trabalhos cada um 

valendo um ponto. 

Existe uma pequena parte de professores que repetem as mesmas avaliações ano a ano. 

Percebe-se um desconhecimento das normas de avaliação, porém os alunos alegam 

que não são informados sobre assuntos normativos. 

Não conhecimento do sistema de avaliação previsto no PPC, podendo ser trabalhado 

no inicio do curso. 

Avaliação de trabalhos em grupos dificulta a avaliação justa do aluno. 

Subjetividade na avaliação realizada nos seminários. 

Acontecem casos isolados de professores que fazem questão de prejudicar os alunos 

inclusive deixando claro que “alunos não passam com ele.” 

 

4.2.3.6 Instalações Físicas. 

Ventiladores com defeito, sujos e inseguros, com muito barulho. 

As carteiras são boas, banheiros sem papel higiênico, não há como lavar as mãos. 

Os alunos não entendem o porque dos banheiros serem tão sujos, pois quando existe 

eventos limpam. Ralos de chuveiros entupidos. 

Salas de aula melhoraram com a troca das cadeiras. 

A infraestrutura deixa a desejar. 

Consideram que a inexistência do muro no Campus é fator de insegurança. 

Não há salas para orientação de monografia 

O trânsito, dentro do Campus, é perigoso, desorganizado. 

Falta identificação no acesso às dependências do Campus. 

Restaurante Universitário não atende as necessidades do corpo discente, valor 

extremamente elevado. 

Não existe um espaço para os alunos que passam o dia na Universidade. 

Os laboratórios funcionam no horário de aula. 

Falta segurança, especialmente à tarde. 

O acesso a vídeos no youtube não são autorizado. 

Falta de espaço próprio para realização de eventos na FE 
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4.2.4 Reunião com os docentes 

   

4.2.4.1 A atuação do coordenador administrativo 

  Os docentes destacaram os seguintes aspectos: A atuação do coordenador 

administrativo facilidade nas relações interpessoais. É presente e atuante, gestão dialógica, 

busca solução dos problemas, apoio aos eventos, programas de pós-graduação. Soluções 

coletivas, é aberta a criticas, acessível. 

 Busca recursos para resolver os problemas com a chefia do departamento. 

 Receptividade das professoras substitutas. 

 Ainda há o que melhorar, especialmente entre departamento x direção. 

 Encontra se sempre disponível para qualquer tipo de trabalho. 

 A atuação do coordenador administrativo é muito boa, atuação aglutinada/experiente, 

preocupada com a situação dos professores. 

 Busca compreender a situação do curso, currículo, com incentivo a discussões 

coletivas. 

 Realiza reuniões para discussões coletivas. 

 Apesar das condições de infraestrutura da Faculdade de Educação, a direção tem 

buscado a resolutividade 

 A direção é sempre presente, com atenção aos professores substitutos 

 Constata-se que existe limitação do trabalho da direção em função das limitações 

impostas pelas instâncias superiores. 

 Verifica-se que as decisões políticas internas interferem diretamente na questão local. 

 Questiona-se a falta de prioridade na Faculdade de Educação, como área importante  

para a educação do Estado. 

 A diretora tem trabalhado incessantemente na busca de solução dos problemas. 

 

4.2.4.2 A atuação da Chefia de Departamento 

Poderia haver uma maior articulação entre o trabalho da direção e a chefia do 

departamento, para melhoria do curso. 

A atual chefia tem desempenhado bem o seu papel, com as limitações impostas. 

Preocupada com a produção dos professores 

Relatou-se ainda que a chefia do departamento esporadicamente se ausenta do 

departamento. 

Na parte burocrática, a chefia atual tem atuado satisfatoriamente, porém as questões 
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acadêmicas ficam a desejar. 

A condução das reuniões do departamento melhorou bastante. 

A situação atual do colegiado do departamento: a dimensão dificulta a condução dos 

trabalhos. 

Existe uma confusão de competências. 

 

4.2.4.3 Realização das Atividades Acadêmicas. 

Constata-se que a Faculdade de Educação tem crescido muito. A dinâmica evolui 

bastante. 

Programas de Pós-graduação incrementaram o crescimento das atividades do 

departamento 

Um dos problemas identificados é a inclusão de alunos em projetos com bolsa. 

Sugere-se uma cota mínima de Xerox para alunos participantes de projetos sem bolsas. 

Houve um crescimento potencial nas atividades de pesquisa, atribuindo-se a isso à 

capacitação docente. Porém percebe-se que ainda  não há uma disponibilidade proporcional às 

necessidades pela dimensão do curso . 

Sendo assim, neste caso é importante que esse aspecto seja considerado a proposta do 

curso. 

A centralização de atividades de programas especiais em uma única pessoa. 

Há necessidade de maior articulação dos programas especiais com o ensino de 

graduação dentro do próprio curso, e outras áreas de conhecimento. 

Não há sentido no PIBIC voluntário. 

Existe um grande entrave, que é a morosidade da gestão no encaminhamento de 

procedimento externo, projetos com financiamento externo, por meio de convênio. 

 

4.2.4.4 Processo Ensino Aprendizagem. 

Transporte para alunos: A UERN precisa cuidar dessa questão. Os motoristas é que 

estão estabelecendo o horário de aula da Universidade. Isso repercute negativamente na sala 

de aula. Deficiência de recursos de informação e comunicação. 

É necessário otimização dos diários de classe, pois da forma atual burocratiza os 

serviços. 

O trabalho excessivo no preenchimento do diário de classe. 

A organização curricular, de fato, tem trazido problemas para o estágio, 

principalmente quando junto com outros. A operacionalização ao estágio precisa melhorar. 
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A supervisão de estágio não esta sendo desenvolvida conforme o aluno espera. O 

professor não tem condições de desenvolver a supervisão mais presente. 

Falta formalização das parcerias com os campos de estágios; ou dificuldade. 

Falta de transporte para o deslocamento dos supervisores. 

Condições para os alunos que trabalham ou residem em outras cidades. 

O estágio acontece de forma amadora. 

Não existe uma avaliação. 

 

4.2.4.5 Quanto à biblioteca:  

O processo de aquisição de livros é muito complicado. É necessário simplificá-lo. 

Exemplares desatualizados. Os livros mais atuais geralmente são volumes únicos. É 

necessário priorizar o acervo. O espaço físico é amplo. Inacessibilidade para o aluno 

deficiente físico, o horário de funcionamento é razoável. 

 
4.2.4.6 Quanto aos laboratórios e suas instalações físicas 

Espaço físico precário, número de salas de aula insuficiente, salas de aula quentes, boa 

acústica. Falta manutenção dos ventiladores, barulhentos. Banheiros coletivos de má 

qualidade. Existência de salas de professores estudos individuais; existem salas de vídeos. 

 

4.2.4.7. Quanto aos serviços e condições de acesso à Internet 

O acesso a internet para o aluno é limitado. 
 
4.2.4.8. O processo de ensino aprendizagem ( salas de aula) 

Avalia-se que esse processo se dá de forma positiva. Os alunos, em maioria, são 

envolvidos. 

A questão dos transportes (ônibus) tem se tornado um grande entrave. Atraso na 

chegada e antecipação na saída das aulas. 

Planejamento dos componentes curriculares. 

Semana de planejamento acontece entre alguns professores. 

A administração precisa avaliar o desempenho dos professores em sala de aula. 
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5. RESULTADOS DOS DADOS COLETADOS POR MEIO DA APLICAÇÃO DOS 

QUESTIONÁRIOS (ELETRÔNICOS) RESPONDIDOS POR PROFESSORES E 

ESTUDANTES, QUANTO À INFRAESTRUTURA 

 

Os questionários eletrônicos foram respondidos por estudantes e professores, no 

período de 17 de fevereiro a 29 de março de 2012: dos 785 questionários, 711 pelos 

estudantes, e 74 pelos professores. Vale salientar que, dos 1.838 questionários à disposição 

dos estudantes, 785 foram respondidos, o que corresponde a 38,68%; enquanto, dos 77 para 

os docentes, 74 foram respondidos, o que equivale a 96,1% dos professores participantes 

dessa etapa do processo avaliativo. Os professores e estudantes responderam espontaneamente 

ao questionário on line, haja vista que, na UERN, os segmentos não são obrigados a participar 

da avaliação. O entendimento é o de que a avaliação institucional deve pautar-se pelos 

princípios da participação democrática, da credibilidade e da adesão voluntária. 

  

5.1 AVALIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CURSO DE PEDAGOGIA 

5.1.1 Avaliação pelo corpo docente 
 
QUADRO 2 - Infraestrutura do curso de Pedagogia avaliada pelo corpo docente. 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório Não 
Disponível Não Respondeu 

Sala de Aula 45% 38,45% 12,2% 0% 4,35% 

Laboratório espaço 25% 32,45% 11,35% 11,4% 19,8% 

Laboratório- materiais 28,35% 24,7% 11,4% 13,2% 22,35% 

Laboratório equipamentos 18,8% 30,5% 15% 10,6% 25,1% 

Biblioteca - espaço físico 47,55% 29,6% 12,25% 1,8% 8,8% 

Biblioteca – acervo 24,15% 47,9% 20,05% 0% 7,9% 

Biblioteca – serviços 45,9% 28,8% 10,4% 1,8% 13,1% 

Recursos Didáticos 41,35% 42,05% 6,8% 0% 8,8% 

Transporte aula de campo 20,05% 15% 18,1% 23,45% 23,4% 

Sala de Multimídia 45,15% 35,5% 12,2% 0% 7,15% 

Material de Consumo 43,35% 35,7% 8,8% 0,9% 11,25% 

Sala de estudo para professor  30,3% 25,95% 26,2% 9,6% 7,95% 

Serviço de apoio à docência 70,05% 19,35% 5,15% 1,75% 3,7% 
FONTE: SIPAVI                                                                                                                                       DATA BASE: 2011.2 



 

33 
 

 
5.1.2 Avaliação pelo corpo discente 
 
QUADRO 3 - Infraestrutura do curso avaliada pelo corpo discente. 

Variáveis Satisfatório Regular Insatisfatório Não 
Disponível 

Não 
Respondeu 

Sala de Aula 28,05% 46,3% 18,75% 1,65% 5,25% 

Laboratório – espaço físico 12,75% 37,75% 20,8% 10,7% 18% 

Laboratório – materiais 12,9% 38,65% 18,95% 10,85% 18,65% 

Laboratório – equipamentos  13,15% 36,6% 19,65% 10,4% 20,15% 

Biblioteca – espaço físico 36,55% 35,55% 11,15% 3,5% 13,25% 

Biblioteca – acervo 36,55% 35,55% 10,5% 3,5% 13,25% 

Biblioteca – serviços 30,8% 40,05% 14,9% 3,2% 13,25% 

Recursos Didáticos 23,7% 49,5% 16,4% 1,85% 11,6% 

Transporte (aula de campo) 6,5% 19,8% 21,1% 30% 18,3% 

Sala de multimídia 39,85% 39,4% 12,05% 1,4% 7,1% 

Sala para atendimento ao estudante 19,9% 43% 15,5% 8,1% 13,5% 
FONTE: SIPAVI                                                                                                                                        DATA BASE: 2011.2 

 

5.2. AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

5.2.1 Avaliação pelo corpo docente 
 
QUADRO 4 - Atuação didático-pedagógica avaliada pelo corpo docente. 

Variáveis Sempre Maioria das 
vezes 

Poucas 
vezes Nunca Não 

Respondeu 

Apresentou aos alunos o Programa 
Geral do Componente Curricular – 
PGCC? 

96,55% 0% 0% 2,65% 0,8% 

Discutiu com os alunos o PGCC? 96,55% 0% 0% 2,65% 0,8% 

Acerca do conteúdo abordado 
demonstra conhecimento e 
segurança? 

84,4% 14,7% 0% 0,9% 0% 

Estabelece uma sequência lógica dos 
conteúdos da Disciplina de modo a 
facilitar a compreensão dos alunos? 

86,15% 12,95% 0% 0,9% 0% 

Destina tempo suficiente para a 
abordagem de cada conteúdo? 59,7% 39,4% 0% 0,9% 0% 
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Variáveis Sempre Maioria das 
vezes 

Poucas 
vezes Nunca Não 

Respondeu 

Cumpre com os conteúdos previstos 
no Programa Geral do Componente 
Curricular – PGCC? 

68,45% 29,75% 0% 0,9% 0,9% 

Estabelece a relação teoria e prática 
respeitando as especificidades da 
disciplina? 

85,15% 13,9% 0% 0,9% 0,05% 

Utiliza uma metodologia dinâmica 
promovendo atividades que 
estimulam a sua participação nas 
aulas e a manifestação das suas 
ideias? 

62,555 32,1% 3,45% 0,9% 1% 

Apresenta boa comunicação e 
postura, fazendo uso de linguagem 
acessível para melhorar a 
compreensão do conteúdo? 

87,8% 11,3% 0% 0% 0,9% 

Utiliza procedimentos de ensino 
diversificados (aula expositiva, 
pesquisas bibliográficas e de campo, 
debates, seminários, resoluções de 
situações problemas, etc.) que 
facilitam o ensino-aprendizagem? 

60,6% 31,6% 5,05% 0,9% 1,85% 

Aborda os conteúdos estabelecendo 
interações com outras Disciplinas? 51,3% 41,8% 5,05% 1,8% 0,05% 

Orienta o aluno na realização das 
atividades? 86,15% 10,4% 1,75% 0,85% 0,9% 

Fica à disposição dos alunos para 
atendimento em horário extra sala de 
aula? 

59,3% 29,3% 10,45% 0,9% 0,05% 

Incentiva a autonomia intelectual dos 
alunos (estimula o trabalho de 
pesquisa, a leitura, o fichamento de 
textos, a produção de resumos, etc.)? 

81,45% 16,7% 0,95% 0% 0,9% 

Apresenta cordialidade dentro e 
fora de sala de aula; demonstra 
atenção com os alunos e estabelece 
um bom relacionamento? 

99,1% 0% 0% 0% 0,9% 

Comparece as aulas assiduamente? 98,25% 15,4%5 0% 0,85% 0,9% 

Inicia e termina a aula no horário 
previsto? 72,75% 10% 0% 0% 1,8% 

Avalia o desempenho do aluno, 
com base nos conteúdos 
trabalhados? 

91,4% 22,25% 0% 0% 3,6% 
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Variáveis Sempre Maioria das 
vezes 

Poucas 
vezes Nunca Não 

Respondeu 

Discute com os alunos os 
conteúdos da avaliação, em sala de 
aula, após a divulgação dos 
resultados? 

57,2% 23,4% 7% 2,65% 3,4% 

Divulga com antecedência a data 
das avaliações e dentro do prazo as 
notas? 

69,05% 25,05% 3,4% 0,85% 1,65% 

FONTE: SIPAVI                                                                                                                                       DATA BASE: 2011.2 

 

5.2.2 Avaliação pelo corpo discente 
 
QUADRO 5 - Avaliação da atuação didático-pedagógica pelo corpo discente. 

Variáveis Sempre Maioria 
das vezes 

Poucas 
vezes Nunca Não 

Respondeu 

Apresentou aos alunos o 
Programa Geral do Componente 
Curricular – PGCC? 

89,8% 0% 0% 8,65% 1,55% 

Discutiu com os alunos o 
PGCC? 87,65% 0% 0% 10,45 1,95% 

Acerca do conteúdo abordado 
demonstra conhecimento e 
segurança? 

74,45% 17,1% 4,6 1,6 2,25% 

Estabelece uma sequência lógica 
dos conteúdos da Disciplina de 
modo a facilitar a compreensão 
dos alunos? 

65,65% 20,75% 7,7 3,45 2,25% 

Destina tempo suficiente para a 
abordagem de cada conteúdo? 60,05% 24,35% 9,65 3,85 2,1% 

Cumpre com os conteúdos 
previstos no Programa Geral do 
Componente Curricular – 
PGCC? 

64,2% 23,1% 6,85 3,6 2,25% 

Estabelece a relação teoria e 
prática respeitando as 
especificidades da disciplina? 

66,55% 19,6% 8 3,15 2,7% 

Utiliza uma metodologia 
dinâmica promovendo atividades 
que estimulam a sua participação 
nas aulas e a manifestação das 
suas ideias? 

58,55% 21,7% 11,5 5,6 2,65% 
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Variáveis Sempre Maioria 
das vezes 

Poucas 
vezes Nunca Não 

Respondeu 

Apresenta boa comunicação e 
postura, fazendo uso de 
linguagem acessível para 
melhorar a compreensão do 
conteúdo? 

70,55% 17,75% 6,1% 2,4% 3,2% 

Utiliza procedimentos de ensino 
diversificados (aula expositiva, 
pesquisas bibliográficas e de 
campo, debates, seminários, 
resoluções de situações 
problemas, etc.) que facilitam o 
ensino-aprendizagem? 

56% 21,2% 13,8% 5,6% 3,4% 

Aborda os conteúdos 
estabelecendo interações com 
outras Disciplinas? 

52,05% 23% 15,45% 6,45% 3,05% 

Orienta o aluno na realização das 
atividades? 65,75% 18,85% 9,4% 2,85% 3,15% 

Fica à disposição dos alunos para 
atendimento em horário extrasala 
de aula? 

48,5% 24,9% 16% 6,65% 3,95% 

Incentiva a autonomia intelectual 
dos alunos (estimula  o trabalho 
de pesquisa, a leitura, o 
fichamento de textos, a produção 
de resumos, etc.)? 

64,15% 21,5% 9,05% 2,25% 3,05% 

Apresenta cordialidade dentro 
e fora de sala de aula; 
demonstra atenção com os 
alunos e estabelece um bom 
relacionamento? 

70,45% 17,8% 5,9% 2,1% 3,75% 

Comparece as aulas 
assiduamente? 92,8% 0% 0% 4,3% 2,9% 

Inicia e termina a aula no 
horário previsto? 71,15% 19,05% 3,8% 1,85 4,15% 

Avalia o desempenho do 
aluno, com base nos 
conteúdos trabalhados? 

72,85% 15,9% 4,3% 2,4% 4,4% 

Discute com os alunos os 
conteúdos da avaliação, em 
sala de aula, após a 
divulgação dos resultados? 

59,95% 18,2% 10,1% 6,7% 5,05% 

Divulga com antecedência a 
data das avaliações e dentro 
do prazo as notas? 

74,75% 10,75% 5,5% 4,9% 4,1% 

FONTE: SIPAVI                                                                                                                                        DATA BASE: 2011.2 



 

37 
 

 

6. ANÁLISE DOS DADOS DA INFRAESTRUTURA E DA ATUAÇÃO DIDÁTICO-

PEDAGÓGICA A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE E DISCENTE 

DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

6.1. INFRAESTRUTURA 

 

Na avaliação desse indicador, foram utilizadas as possibilidades de respostas: 

“satisfatória”, “regular”, “insatisfatória”, “não disponível” e “nulo/não respondeu”.    

Considerando-se os dados contidos nos itens 5.1.1 Avaliação do Corpo Docente e 

5.1.2 Avaliação do Corpo Discente quanto à infraestrutura, os indicadores avaliados, foram 

organizados em gráficos a fim de facilitar a análise dos resultados.  

Os indicadores: material de consumo, sala de estudo para professor e serviços de 

apoio à docência foram analisados somente pelos docentes, com os seguintes resultados:  

 

Gráfico 1 - Avaliação do material de consumo realizada pelos docentes 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

A disponibilidade de material de consumo foi avaliada por 43,35% dos professores 

como “satisfatória”, 35,5% “regular”, 8,8% como “insatisfatório” e 0,9% “não disponível”.  

Considerando os resultados “satisfatório” e “regular”, pode-se afirmar que o material de 

consumo, para um pouco mais de 77% dos docentes do curso, não se constitui um problema. 

Na prática, a falta de material de consumo é mais sentida por aqueles professores que 

trabalham com as disciplinas Ensino de Artes, Corpo, Movimento e Ludicidade e Práticas de 
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Ensino. Para essas áreas o material de consumo é praticamente inexistente. 

 

Gráfico 2 - Avaliação da sala de estudos dos professores. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
Quanto à disponibilidade da sala de estudo para professor, esta foi avaliada por  

30,3% como “satisfatório”, 25,95%“regular” por 26,2% dos professores como “insatisfatória” 

e 9,6%“não disponível”. Considerando o número de professores do curso de Pedagogia (62), e 

o número de salas de grupos de pesquisa (5) é perfeitamente compreensível esse resultado.  

 

Gráfico 3  -  Avaliação dos professores ao serviço de apoio à docência. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
Os serviços de apoio à docência foram avaliados como “satisfatório” por 70% 

dos docentes, o que mostra quanto os serviços de secretaria da Faculdade de Educação e do 

Departamento de Educação têm buscado somar esforços para atender, de forma competente, 
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ao professor, bem como a todos os usuários dos seus serviços

No que se refere à sala

pelos discentes. O gráfico 4 (a seguir) 

 

Gráfico 4

A estrutura da FE é precária em todos os aspectos. Em se tratando de uma sala 

específica para atendimento ao estudante, 43% avaliaram regular,

indisponível, e 13,5% não respondeu. 

professores na Faculdade de Educação é usada

alunos. De fato inexiste sala específica 

Os gráficos que seguem, numerados de 

avaliação da infraestrutura. Estão relacionados 

materiais, equipamentos); biblioteca (espaço físico,

campo; recursos didáticos e salas de multimídia. C

docentes e discentes e os gráficos nos permitem uma análise comparativa 

de respostas: “satisfatória”,

respondeu”.    
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4 - Avaliação da sala de atendimento ao aluno. 

Fonte: SIPAVI (2011.2) 
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Gráfico 5 - Avaliação das salas de aula por professores e alunos 

Fonte: SIPAVI (2011.2) 

O indicador sala de aula aponta resultado satisfatório: 45% dos docentes e 28,05 % 

dos discentes. É avaliado como regular por 38,45% dos docentes, e por 46,3% dos discentes. 

Consideram insatisfatório o espaço da sala de aula, 12,2% dos docentes e 18,75% dos 

discentes. Ou seja, para uma significativa maioria dos discentes (mais de 60%) o espaço da 

sala de aula está entre regular e insatisfatório. 

 

Gráfico 6 - Avaliação do laboratório por alunos e professores. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 
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Em se tratando do Laboratório2, na avaliação dos discentes, o espaço físico não 

atende as demandas do curso. Observa-se que, enquanto 12,75% de discentes avaliam como 

satisfatório, 20,8% o consideram insatisfatório. É regular para 37,75% dos discentes. Para os 

docentes, o espaço está avaliado mais para regular 32,45% do que satisfatório 25%. 

 

Gráfico 7 - Avaliação dos materiais do laboratório por alunos e professores. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

No tocante aos materiais do laboratório o resultado satisfatório está para 28,35% dos 

docentes, e para 12,9% dos discentes. Regular é a avaliação que fazem 24,7% dos docentes e 

38,65% dos discentes. Insatisfatório, representa para 11,4% dos docentes e 18,95% dos 

docentes. São percentuais que indicam necessidades de materiais para atender ao trabalho 

pedagógico desenvolvido no laboratório.  

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Trata-se do Laboratório de Práticas Escolares da FE, com materiais e equipamentos relacionados às disciplinas 
dos ensinos(matemática/ língua portuguesa/ história/ geografia/ ciências/ artes), didática, estágio supervisionado, 
currículo entre outras. Atualmente, recebe apoio didático e financeiro do Prodocência – projeto CAPES/UERN.  
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Gráfico 8 - Avaliação dos equipamentos do laboratório. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
Em termos de equipamentos, o laboratório é avaliado por 18,8% dos docentes e 

13,5% dos discentes como satisfatório; 30,5% dos docentes e 36,65% dos discentes o avaliam 

como regular; para 15% dos docentes e 19,65% dos discentes, como insatisfatório. Em torno 

de 10% tanto de docentes quanto de discentes consideram os equipamentos não disponíveis.  

Os índices dos que não responderam sobre o laboratório quanto aos aspectos: espaço 

físico, materiais e equipamentos, variam entre 19% a 25%, no segmento docente, e entre 18% 

a 20% no segmento discente.  

 

Gráfico 9 - Avaliação do espaço físico da biblioteca. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 
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A biblioteca do Campus Central, em termos de espaço físico, é satisfatória para 

47,55% dos docentes e 36,55% dos discentes. Mesmo com divergências percentuais, entre 

docentes e discentes, o espaço está mais para satisfatório e regular do que insatisfatório. 

 

Gráfico 10 - Avaliação do acervo da biblioteca. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Em se tratando do acervo, é satisfatório para 36,55% dos discentes e 24,15% dos 

docentes. Há mais docentes do que discentes opinando que o acervo é regular; é insatisfatório 

para 20% dos docentes e 10% dos discentes. É importante salientar que pelos itens avaliados 

até aqui, o acervo da biblioteca está melhor avaliado pelos discentes do que pelos docentes.  
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Gráfico 11 - Avaliação dos serviços da biblioteca. 

 

Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
Quanto aos serviços da biblioteca, 45,9% dos docentes e 30,8% dos discentes os 

avaliam como satisfatório. Regular, para 28,8% dos docentes e 40,05% dos discentes. 

Insatisfatório, para 10,4% dos docentes e 14,9 dos discentes. A conclusão é que os serviços da 

biblioteca precisam ser melhorados.  

 

Gráfico 12 - Avaliação dos transportes usados em aulas de campo. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 
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De todas as possibilidades de resposta quanto a transportes – aula de campo, o maior 

índice é o de “não disponível”, que corresponde a 30% na avaliação dos discentes, e 23,45% 

dos docentes. Apenas 6,5% dos discentes e 20,05% dos docentes o avaliam como 

“satisfatório”. O percentual de docentes que “não responderam” também é significativo 

(23,4%). A dificuldade de transporte para aulas de campo é justificada com a inexistência de 

uma frota de ônibus na instituição. Um único ônibus para as aulas de campo e mais a 

condução de docentes e discentes para eventos acadêmicos é insuficiente. 

 
Gráfico 13 - Avaliação dos recursos didáticos. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Quanto aos recursos didáticos, na avaliação dos docentes 41,35% os consideram 

satisfatórios, e 42,05% regulares. Para 23,7% dos discentes, os recursos didáticos são 

satisfatórios; para 49,5%  são regulares. Percebe-se maior distância nos índices de avaliação 

entre docentes e discentes nos itens satisfatório, insatisfatório e não disponível. Enquanto 

nenhum docente afirma que os recursos didáticos são indisponíveis, 1,85% dos discentes 

assim os avaliam.  O ponto de equilíbrio entre os avaliadores dos recursos didáticos está em 

considerá-los como regulares (42,05 dos docentes e 49,5% dos discentes).  
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Gráfico 14 - Avaliação das Salas de Multimídia 
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Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
Em se tratando da sala de multimídia, não há disparidades nas respostas dos docentes 

e dos discentes: 45,15% dos docentes a avaliam como satisfatória, assim também consideram 

39,85% dos discentes. Para 35,5% dos docentes a sala de multimídia é regular, mesmo para 

39,4% dos discentes. Chega-se praticamente aos mesmos percentuais na avaliação de 

docentes e discentes, ao considerarem a sala de multimídia como insatisfatória (12%).  

Frente aos dados apresentados, fica evidente que o curso de Pedagogia, em vários 

aspectos, necessita de investimento em melhoria. Há carência de espaços para atendimento ao 

aluno e ao professor. Há escassez de laboratórios, de materiais didáticos, de equipamentos, 

bem como de transporte para atender, de forma satisfatória, às demandas do curso. Além 

disso, a biblioteca carece de uma dinâmica nos seus serviços de atendimento, com acervo 

mais atualizado. O ambiente de sala de aula, tem boa iluminação, mas ventilação artificial 

existente. O uso de ventiladores (de 4 a 5 por sala) torna o ambiente barulhento, sendo preciso  

desligá-los em proveito da acústica.  
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6.2. ATUAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES EM SALA DE AULA 

NA OPINIÃO DOS ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

Os questionários eletrônicos foram respondidos por estudantes e professores, no 

período de 17 de fevereiro a 29 de março de 2012, sendo utilizadas as possibilidades de 

respostas: “sempre”, “maioria das vezes”, “poucas vezes”, “nunca” e “não respondeu”.    

Foram respondidos 785 questionários, 711 pelos estudantes, e 74 pelos professores. 

É importante informar que 96,1% dos questionários disponibilizados para os docentes, e 

38,68% aos discentes, foram respondidos. A participação dos docentes foi muito positiva, o 

que não se pode dizer em relação ao corpo discente quanto à avaliação do curso. Deve-se 

dizer que resposta aos questionários não é obrigatória.   

Os resultados foram organizados em gráficos para facilitar a compreensão e análise 

dos dados coletados, que se referem à atuação pedagógica dos docentes, avaliada pelos 

discentes no tocante à: PGCC, conteúdos, metodologias, orientações aos alunos, cumprimento 

de aulas e horários, realizações de atividades e avaliações. Portanto, os Gráficos que seguem 

numerados de 12 a 34 representam a avaliação dos discentes sobre a hgatuação didático-

pedagógica dos docentes em sala de aula. 

 

Gráfico 15 - Professores que apresentam o PGCC. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
 

Em se tratando da apresentação do PGCC das disciplinas, 89,8% dos discentes 

afirma que “sempre” este é apresentado pelos docentes e somente para 8,65% o PGCC 

“nunca” é apresentado.  

�����$

����

��!�$

	���$

��& ���

' ������� �����(��

)��%�����(��

���%�

���������� ��



 

48 
 

 

Gráfico 16 - Professores que discutem o PGCC. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Quanto a se os docentes discutem o PGCC, 88% dos discentes afirmam que 

“sempre”, e 10%, “nunca”. Embora o esperado é que 100% dos docentes “sempre” procedam 

à discussão do PGCC, os dados são animadores, pois indicam que é possível atingir a 

totalidade.  

 

Gráfico 17 - Professores que demonstram conhecimento e segurança nos conteúdos. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Em se tratando do conhecimento e segurança nos conteúdos demonstrados pelos 

docentes, 74% dos discentes responde “sempre”, e 17% “maioria das vezes”. Questão a ser 

analisada no coletivo dos docentes, considerando a necessidade de manter um corpo docente 

na sua totalidade, com o domínio dos conteúdos, e não somente a grande maioria deles.   
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Gráfico 18 - Professores que estabelecem sequência lógica dos conteúdos. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Para os discentes, os docentes estabelecem sequência lógica dos conteúdos. Somadas 

as respostas “sempre” e “maioria das vezes”, chega-se a 87% dos discentes que avaliam 

positivamente seus docentes, nesse aspecto. 

 

Gráfico 19 - Professores que destinam tempo suficiente para a abordagem dos conteúdos 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Em relação ao fator tempo para a abordagem dos conteúdos, 60% dos discentes 

dizem que “sempre” esse tempo é suficiente. Para 24%, “maioria das vezes”; para 10% 

“poucas vezes”. Nesse aspecto, os docentes também foram muito bem avaliados, embora 4% 

afirme que “nunca” o tempo é suficiente.  
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Gráfico 20 - Professores que cumprem com os conteúdos previstos no PGCC. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Na avaliação dos discentes, 64% afirmam que os docentes cumprem “sempre” os 

conteúdos previstos no PGCC, 23%, que os conteúdos são cumpridos na maioria das vezes. 

Dados significativos para a avaliação da atuação didático-pedagógica dos docentes do curso. 

 

Gráfico 21 - Professores que estabelecem relação teoria e prática. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

A relação teoria e prática estabelecida pelos docentes, no processo de ensino 

aprendizagem, ocorre “sempre” na avaliação de 66% dos discentes. Para 20% dos discentes, 

essa é uma prática docente que ocorre na “maioria das vezes”. A avaliação feita pelos 
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discentes pode ser considerada muito significativa, tendo em vista a complexidade existente 

na relação teoria e prática. 

 

Gráfico 22 - Professores que utilizam metodologia dinâmica. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

 Quanto a se os docentes utilizam uma metodologia dinâmica promovendo atividades 

que estimulam a participação dos discentes nas aulas, com a manifestação de suas ideias, 58% 

dos discentes afirmaram que “sempre”. 22%, hque isso ocorre na “maioria das vezes” e 11% 

“poucas vezes”.  

 

Gráfico 23 - Professores que fazem uso de linguagem acessível para a compreensão dos conteúdos. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 
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Para 71% dos discentes que responderam ao questionário, os docentes “sempre” 

apresentam boa comunicação e postura, fazendo uso de linguagem acessível para melhorar a 

compreensão do conteúdo. Para 18% dos discentes, isto ocorre na “maioria das vezes”. 

Portanto, o resultado é significativo.  

Gráfico 24 - Professores que utilizam procedimentos de ensino diversificados. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Quanto à diversificação de procedimentos de ensino (aula expositiva, pesquisas 

bibliográficas e de campo, debates, seminários, resolução de situações problemas, etc) com o 

objetivo de facilitar o ensino-aprendizagem, 56% dos discentes afirmaram que “sempre” os 

docentes fazem essa diversificação. 

 

Gráfico 25 - Professores que abordam os conteúdos estabelecendo interações com outras disciplinas. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 
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No que se refere á prática de abordagem de conteúdos estabelecendo relações com 

outras disciplinas, 52% dos discentes concordam que “sempre” ocorre e 23% considera que 

essa prática acontece na “maioria das vezes”, o que pode ser considerado um bom resultado 

para uma questão tão complexa.  

 

Gráfico 26 - Professores que orientam o aluno na realização das atividades. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
Consideram, 66% dos discentes, que “sempre” os docentes os orientam nas 

realizações das atividades, o que, para 19%, ocorre na “maioria das vezes”.  

 

Gráfico 27 - Professores que ficam à disposição do aluno extra sala de aula. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 
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Quanto a ficar à disposição dos alunos em horário extrasala de aula, 49% dos 

discentes consideram que “sempre” acontece. Para 25% dos discentes, essa prática só ocorre 

na “maioria das vezes”, para 16% “poucas vezes”, e 7% afirma que “nunca” isso ocorre. 

 

Gráfico 28 - Professores que incentivam a autonomia intelectual dos alunos. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Para 64 % dos discentes, há “sempre”, na prática docente, o incentivo do 

desenvolvimento da autonomia intelectual, em termos de estimular o trabalho de pesquisa, 

leitura, fichamento de textos e produção de resumos, etc. Somando-se os percentuais o dos 

que responderam “sempre” (64%) com os que reponderam “maioria das vezes” (22%), chega-

se a um pouco mais de 85%, dos discentes avaliando satisfatoriamente a prática dos docentes 

no incentivo ao desenvolvimento da autonomia a intelectual dos discentes. 
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Gráfico 29 - Professores que apresentam cordialidade dentro e fora da sala de aula. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 
Em se tratando da cordialidade dos docentes em relação aos discentes, 70% destes, 

afirmam que “sempre” os docentes são cordiais, dentro e fora da sala de aula. Portanto, um 

percentual significativo sobre a postura do professor na relação com seus discentes. 

 

Gráfico 30 - Professores que comparecem às aulas assiduamente. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

Na avaliação dos discentes que responderam ao questionário, os docentes 

comparecem às aulas assiduamente. O percentual de 93% de respostas “sempre” pode ser 

representativo do compromisso dos docentes com o curso.  
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Gráfico 31 - Professores que iniciam e terminam a aula no horário previsto. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

 
Os discentes consideram que os docentes, além de assíduos, cumprem “sempre” e na 

“maioria das vezes” com o horário integral de aulas. Assim opinam 90% dos discentes.  

 

Gráfico 32 - Professores que avaliam o desempenho do aluno com base nos conteúdos trabalhados. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Para 73% dos discentes, a avaliação do seu desempenho é realizada com base nos 

conteúdos trabalhados. Apenas 2% afirma que “nunca” isto ocorre.  
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Gráfico 33 - Professores que discutem o conteúdo da avaliação a partir dos resultados. 

 
Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

Na avaliação de 60% dos discentes, “sempre” os docentes discutem, em sala de aula, 

os conteúdos da avaliação, após a divulgação dos resultados. Um número expressivo se 

comparado a 7% que afirma que “nunca” se dá essa prática.  

 

Gráfico 34 - Professores que divulgam com antecedência as datas das avaliações e dentro do prazo as 
notas. 

 

Fonte: SIPAVI (2011.2) 

 

No aspecto da divulgação das datas das avaliações com antecedência, e das notas 

dentro do prazo, 75% dos discentes afirma que os docentes cumprem com essa obrigação.   
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Conforme pode ser observado, a avaliação da docência é significativa e com 

resultados positivos em todos os aspectos avaliados. As alternativas “sempre” e na “maioria 

das vezes” predominaram em todas as perguntas feitas aos discentes, em relação a atuação dos 

docentes em sala de aula. Tais dados podem ser interpretados como um compromisso do 

corpo docente com o cumprimento das normas internas da UERN e com a qualidade do curso. 

Apesar desse resultado, compreende-se que é necessário intensificar o trabalho pedagógico de 

modo que a totalidade dos docentes atenda às exigências formativas do curso.    

 
7. DIAGNÓSTICO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

7.1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso: Pedagogia Código do Curso: 1004200 

Campus: Central Código do Campus: 0100 

Turno: Matutino e Noturno Titulação: Licenciatura 

Número de Vagas Iniciais: 120 Semestre: 1° e 2° 

Número Máximo de Estudantes por Turma: 40 

Carga Horária Total do Curso: 3.205 

Tempo Máximo de Integralização Curricular: 06 anos 

FONTE: Coordenação do Curso de Graduação em Pedagogia do Campus Central 

 

7.1.1 Ato de criação do curso  
Documento: Resolução 126/66 – CEE, de 16/11/1966  

FONTE: Coordenação do Curso de Graduação em Pedagogia do Campus Central 

 

7.1.2. Ato de reconhecimento do curso 
Decreto N.º 72.263/73              Data do Decreto: 15/05/1973        

Data da Publicação no D.O.E : 17/05/1973 

Prazo de Validade do Reconhecimento do Curso: O curso encontra-se em processo de 

renovação do reconhecimento. 

FONTE: Coordenação do Curso de Graduação em Pedagogia do Campus Central 

 

7.1.3 Projeto pedagógico do curso 
 

O Projeto Pedagógico de Curso - PPC de Pedagogia está em consonância com a 

Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, que institui as Diretrizes Curriculares 
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Nacionais- DCN do curso de Pedagogia. As DCNs do curso de Pedagogia foram bastante 

discutidas pelo corpo docente, comissão de currículo, chefia de departamento e direção da FE. 

Foram realizados também alguns momentos de discussão com os discentes.  

Há esforços coletivos no sentido de que todos os docentes e discentes conheçam o 

PPC do curso. Os docentes discutem o PPC, em especial nas reuniões de planejamento, 

promovidas pelo Departamento de Educação. O propósito é que o planejamento das 

disciplinas se faça mediante as orientações do PPC, atendendo aos objetivos do projeto 

formativo do curso. Há, no primeiro período do curso, um componente curricular denominado 

de Estudos Acadêmicos Introdutórios I, cujo objetivo é situar o aluno em relação ao universo 

acadêmico, oportunizando-lhe o conhecimento sobre a proposta curricular do curso de 

Pedagogia. 

O curso de Pedagogia objetiva formar pedagogos para atuarem na docência da 

educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, educação de jovens e adultos e na 

gestão dos processos educativos, nos espaços escolares e não escolares, que impliquem o 

trabalho pedagógico. Adota como princípios formativos: relação teoria e prática; 

contextualização; interdisciplinaridade; democratização; flexibilização e articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão. Trabalha, também com dois eixos formativos, a saber: educação 

como prática social, histórica e cultural e a pesquisa e as práticas pedagógicas nos diferentes 

espaços educacionais.  

A matriz curricular do curso está estruturada com uma carga horária mínima total de 

3.205 horas-aula, compreendendo três núcleos de estudos: núcleo de estudos básicos, com 

2.445 horas; núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos, com 660 horas, e  núcleo 

integrador com 100 horas. No primeiro núcleo, todas as disciplinas são de natureza 

obrigatória. No segundo, além das disciplinas obrigatórias, há componentes curriculares de 

natureza optativa. O TCC está incluído neste núcleo. O terceiro núcleo compreende as 

atividades complementares à formação, que prevê a participação dos estudantes em eventos 

científicos e culturais, dentre outros.  

Os componentes curriculares que agregam estrutura curricular objetivam materializar 

os princípios da formação profissional do licenciado em Pedagogia, e que se constituem como 

aspectos inovadores do processo de articulação entre as dimensões de ensino, pesquisa e 

extensão.  

 Em 2012, o PPC passou por uma revisão geral e foram feitas atualizações com o 

objetivo de encaminhá-lo ao CEE para renovação de reconhecimento do curso. Nessa 

perspectiva, o PPC foi atualizado em atendimento à legislação vigente em âmbito nacional, à 
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proveniente do Conselho Estadual de Educação – CEE e às normas internas da UERN, em 

especial quanto à Resolução 005/2010 - CONSEPE, que aprova o Regulamento dos Cursos de 

Graduação – RCG/UERN, bem como à Resolução 15/2011 - CONSEPE que dispõe sobre a 

distribuição de carga horária docente. 

As modificações feitas são de ordem operacional compreendendo: 

a) atualização de ementas de componentes curriculares, seus programas gerais e 

bibliografias; 

 b) critérios de validação das atividades complementares: 

 c) ampliação da equivalência disciplinar do curso de Pedagogia; 

 d) ampliação da oferta de disciplinas optativas inserindo-se neste rol disciplinas de 

outros cursos da UERN; 

 e) sistematização de componentes curriculares tais como: Práticas Pedagógicas 

Programadas, Seminários Temáticos e Estágio Supervisionado. 

f) A atualização de dados referentes ao corpo docente, à produção acadêmica na área de 

pesquisa e extensão.  

 No PPC está concebida a formação de uma comissão curricular, com o objetivo de 

complementar, acompanhar e avaliar a implantação da proposta pedagógica do curso. Seria 

composta por: coordenador do processo de planejamento pedagógico, coordenador dos estágios 

supervisionados, orientador acadêmico do corpo discente e articulador de parceria entre FE, 

UERN e campo de atuação pedagógica. (PPC Pedagogia, p. 110-111).  Embora as atividades que 

competem a cada um desses componentes ocorram na dinâmica da atividade curricular, há 

necessidade de uma articulação entre elas de forma sistemática.  

 

7.2. DADOS SOBRE A COORDENADORA DO CURSO 

 

Nome da Coordenadora do Curso: Verônica Maria de Araújo Pontes – Chefe do 

Departamento de Educação 

Formação Profissional: Pedagoga 

Titulação: Doutorado em Estudos da Criança pela Universidade do Minho 

Regime de Trabalho: DE 

Tempo de Exercício no Magistério Superior: 18 anos 

FONTE: Departamento de Educação 
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7.3. DIAGNÓSTICO QUANTO AO CORPO DISCENTE, AO CORPO DOCENTE E AO 

CORPO TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

7.3.1. Corpo discente 
 

QUADRO 6 - Número de vagas, inscritos e demanda no Processo Seletivo Vocacionado – 
PSV – no segundo semestre. 

Ano 
Vagas Inscritos Relação Candidatos / Vagas 

Cotista3 Não Cotista Cotista Não Cotista Cotista Não Cotista 
2009 60 60 550 758 9,16 12,63 
2010 60 60 530 661 8,83 11,01 
2011 60 60 437 516 7,28 8,60 
2012 60 60 361 94 6,02 1,57 
FONTE: COMPERVE/PROEG                                                                                    DATA BASE: 2009, 2010, 2011 e 2012 

 

QUADRO 7 - Ingresso do estudante no curso. 

Ano VI VNI4 EX-OFF OJ Total 
2009 120 0 0 0 120  
2010 120 0 0 0 120  
2011 120 0 0 0 120  
2012 120 1 0 0 121  

FONTE: Sistema de Administração Escolar    
 LEGENDA: VI = vagas iniciais  VNI = vagas não iniciais EX-OFF = transferência ex-officio 
  OJ = ingressantes por ordem judicial 

 
  

                                                
3  Em conformidade com a Lei nº 8.258 de 27 de dezembro de 2002 e publicada no DOE nº 10.398 de 
28/12/2002, p.30, que estabelece que as Universidades Públicas Estaduais do Estado do Rio Grande do Norte são 
obrigadas a reservar, anualmente, cinquenta por cento, de suas vagas, no mínimo, por curso e turno, para 
estudantes que tenham cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escola pública. Portanto a 
partir do vestibular 2004 o CONSEPE por meio das Resoluções 042/2003 043/2003 ambas de 08 de dezembro 
de 2003 iniciou o processo de adequação à Lei 8.258/2002. 
4  De acordo com o Art. 87 do Regulamento dos Cursos de Graduação da UERN, Vagas Não Iniciais são 
decorrentes da aplicação da seguinte fórmula: (...) NVDNID = (NVIC x PM), MR, onde: 

I-  NVIC = Número de Vagas Iniciais de um Curso de Graduação da UERN, fixado pelo 
CONSEPE no respectivo processo de autorização de funcionamento; 

II-  PM = Prazo Médio da duração do curso estabelecido no projeto pedagógico do curso; 
III-  MR = número de matrículas de estudantes regulares no semestre em curso 

 Parágrafo Único. O estudante a que se refere o inciso III do Caput deste artigo é aquele que possui 
vínculo com a UERN por meio de matrícula em componentes curriculares, trancamento de programa, 
trancamento de programas ou de matrícula. 
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QUADRO 8 – Número de estudantes ingressantes, matriculados e diplomados. 

Ano 
Estudantes 

Ingressantes 
Matriculados 

Diplomados 
1º Semestre 2º Semestre 

2009 59 485 509 117 
2010 60 485 502 90 
2011 58 500 493 78 
2012 120 485 474 112 

FONTE: DARE/PROEG                                                                                

 

QUADRO 9 - Número de estudantes atuando em atividades acadêmicas e componentes 
curriculares em 2012.1. 

Descrição Variável Quantidade 
Total de estudantes ingressantes no curso, nas vagas iniciais, no ano 
de referência. AIVI 120 

Total de estudantes ingressantes no curso, por transferência mediante 
ordem judicial, no ano de referência. AITJ 0 

Total de estudantes do curso com deficiências/dificuldades, no 
segundo semestre.  DINE 02 

Total de estudantes em estágio curricular supervisionado do curso, 
no segundo semestre.  AECS 162 

Total de estudantes participando de atividades de extensão, no 
segundo semestre.  APAE 12 

Total de estudantes bolsista envolvidos em atividades de extensão, 
no segundo semestre.  AAE 0 

Total de estudantes que recebem qualquer tipo de auxílio bolsa, no 
ano de referência, no segundo semestre.  ABC 0 

Total de estudantes participando de atividades de pesquisa, no 
segundo semestre.  APAP 0 

Total de estudantes bolsistas em atividade de iniciação científica 
(Projetos de Pesquisa), no segundo semestre.  AICC 0 

Total de estudantes em Programa Institucional de Monitoria (PIM), 
no segundo semestre.  APM 5 

Total de estudantes que apresentaram trabalhos em eventos 
acadêmicos, cultural artístico, científico e de gestão, no primeiro 
semestre. 

PEE 0 

Total de estudantes com atividade de monografia do curso no 
segundo semestre. AAMC 78 
FONTE: DAIN, PROEX                                                                                              DATA BASE: ago/2012 

 
 

 



 

QUADRO 10 - Desempenho dos estudantes no exame nacional de desempenho de estudantes 
em 2008 (último ENADE). 

Média da 
Formação 

Geral 

Média do 
componente 

específico 
Ing. Conc. Ing. Conc.
52,1 51,9 47,7 56,2 

Fonte: Pesquisador Institucional/ASSPEC

 
 
7.3.2. Corpo docente 
 
QUADRO 11 - Número de docentes por titulação e regime de trabalho.

Ano 
Titulação

G E 
2009 00 13 
2010 00 11 
2011 00 8 
2012 00 8 

FONTE: UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos
LEGENDA: G = Graduação E

20h = Vinte horas  40h
 

 

Fonte: Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN
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Desempenho dos estudantes no exame nacional de desempenho de estudantes 

Média 
Geral 

ENADE 
Conceito 

(1 a 5) 

IDD 
Índice 
(-3 a 3) 

IDD
Conceito

(1 a Conc. Ing. Conc. 
 48,8 55,1 4   2,7754 3 

Institucional/ASSPEC                                                                                                      

Número de docentes por titulação e regime de trabalho. 

Titulação Regime de Trabalho
M D 20h 40h 

 16 11 00 12 
 18 13 00 11 

16 24 00 11 
15 24 00 10 

UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos                          DATA BASE: dez/2009, dez/2010
E = Especialista  M = Mestre  D = Doutor
40h = Quarenta horas 40h/DE = Quarenta horas com dedicação

 

Gráfico 35 – Titulação 

Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN 
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Desempenho dos estudantes no exame nacional de desempenho de estudantes 

IDD 
Conceito 

 5) 

Conceito 
Curso 
(1 a 5) 

 3 
                                                                                                      ANO BASE: 2008 

Trabalho 
 40h/DE 

 28 
 31 
 37 
 37 
dez/2010 e agosto 2012 
Doutor 

dedicação exclusiva            
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Fonte: Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN

 

QUADRO 12 -  Número de docentes por tempo de experiência profissio
UERN em 2011. 

 
Total de 
Docentes 

Menos de 5
anos 

48 9 
FONTE: UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos                                                                 

 

Fonte: Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN
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Gráfico 36 - Regime de trabalho. 

Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN 

Número de docentes por tempo de experiência profissional na docência, na 

5 De 5 a menos de 10 
anos 

De 10 a menos de 
20 anos 

12 18 
UERN em números/DRH e Diagnóstico de cursos                                                                 DATA BASE: 

 

Gráfico 37 - Tempo de serviço. 

Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN 
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nal na docência, na 

Mais de 20 
anos 

9 
DATA BASE: dez/2011 
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QUADRO 83 - Área de formação do corpo docente.  

Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação  

Alessandro Teixeira Nóbrega Sociologia Ciências Sociais 

Alexsandro Donato Carvalho História História 

Alvanir Gargia De Oliveira Figueiredo Pedagogia Educação 

Anadja Marilda Gomes Braz Educação - Pedagogia Educação 

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro História Sociologia 

Andrezza Maria Batista do Nascimento 
Tavares 

Pedagogia Educação 

Antonia Batista Marques Educação - Pedagogia Educação 

Arilene Maria Soares de Medeiros Letras Educação 

Brígida Lima Batista Félix Educação - Pedagogia 
Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Carlos Alberto Nascimento deAndrade Ciências Sociais Educação 

Dauri  Lima do Nascimento Psicologia Educação 

Eliana da Silva Filgueira Ciências Sociais Filosofia 

Elza Helena da Silva Costa Barbosa Psicologia Educação 

Flávia Spinelli Braga Geografia Geografia 

Francisca de Fátima Araújo Oliveira História Educação 

Francisca Glaudionora da Silveira Educação - Pedagogia Educação 

Francisca Maria Gomes Cabral Soares Educação - Pedagogia Educação 

Gilson Ricardo de Medeiros Pereira Física Educação 

Giovana Carla Cardoso Amorim Educação - Pedagogia Educação 

Gutemberg de Castro Praxedes Ciências Biológicas Educação 

Hostina Maria Ferreira do Nascimento Educação - Pedagogia Educação 

Ivonaldo Neres Leite História Educação 

Jean Mac Cole Tavares Santos História História Social; Educação 

José Evangelista de Lima Educação - Pedagogia Psicologia 

José Márcio da Silva Costa Educação - Pedagogia Educação 

Josenildo Oliveira de Morais Letras Educação; Literatura 

Júlio Ribeiro Soares Educação - Pedagogia Educação 

Liana Couto Dantas Educação - Pedagogia Educação 
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Docentes 
Área de Conhecimento 

Graduação Pós-Graduação  

Luzia Ferreira Pereira Enéas Ciências Sociais Ciências Sociais 

Magnus Kelly Moura da Cunha Fisioterapia Ciências da Saúde 

Manoel Fábio Rodrigues Ciências Biológicas Direito 

Márcia Betânia de Oliveira Educação - Pedagogia Educação 

Maria Antonia Teixeira da Costa Educação - Pedagogia Educação 

Maria Auxiliadora Alves Costa Educação - Pedagogia Educação 

Maria da Conceição Lima de Andrade Educação – Pedagogia 
Educação ; Ciências 

Sociais 

Maria do Socorro Barreto Educação Educação 

Marithiça Flavia Florentina da Silva   

Maria do Socorro da Silva Batista Educação - Pedagogia Educação 

Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro Educação - Pedagogia 
Desenvolvimento e Meio 

ambiente 

Meyre Éster Barbosa de Oliveira Educação - Pedagogia 
Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Normandia de Farias Mesquita 
Medeiros 

Educação - Pedagogia Educação 

Regina Santos Young Educação - Pedagogia Educação 

Sandro Soares de Souza Educação - Pedagogia Educação 

Sílvia Maria Costa Barbosa Educação - Pedagogia Educação 

Sirleyde Dias de Almeida Educação - Pedagogia Educação 

Vera Lúcia de Abreu Educação - Pedagogia Educação 

Verônica Maria Araújo Pontes Educação - Pedagogia Educação 

Zacarias Marinho Educação - Geografia 
Desenvolvimento e Meio 

Ambiente 

Fonte: Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN                                     DATA BASE: Abril 2012 

 

QUADRO 94 - Atividades acadêmicas do corpo docente em 2011.1. 

Descrição Variável Quantidade 
Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 
extensão. 

DAEX 7 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de DAPE 32 
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pesquisa, no primeiro semestre. 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 
monografia de graduação. 

DAM1 27 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 
monografia de cursos de especialização. 

DAM2 19 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação/co-
orientação de dissertação de mestrado. 

DODM 6 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de 
pesquisa em desenvolvimento na instituição. 

DP 10 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em parceria 
com outras IES. 

DCPI 0 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na 
instituição. 

CPPU 40 

Total de docentes do departamento que lecionam na pós-graduação DPGG 8 
Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO 10 

FONTE: Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN  DATA BASE: dez/2011 

 

QUADRO 105 - Atividades acadêmicas do corpo docente em 2011.2. 

Descrição Variável Quantidade 
Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 
extensão. 

DAEX 7 

Total de docentes do departamento desenvolvendo atividades de 
pesquisa. 

DAPE 32 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 
monografia de graduação. 

DAM1 25 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação de 
monografia de cursos de especialização. 

DAM2 18 

Total de docentes do departamento com atividade de orientação/co-
orientação de dissertação de mestrado 

DODM 6 

Total de docentes do departamento que coordenam projetos de 
pesquisa em desenvolvimento na instituição. 

DP 10 

Total de docentes colaboradores de projetos de pesquisa em parceria 
com outras IES. 

DCPI 0 

Total de docentes participando de projetos de pesquisa na instituição CPPU 40 
Total de docentes do departamento que lecionam na pós-graduação DPGG 7 
Total de docentes do departamento com atividades de monitoria DMO 6 

FONTE: Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN   DATA BASE: dez/2011 
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QUADRO 116 - Número de disciplinas ministradas por professor. 

DOCENTE 
Semestre 

2011.2 
Semestre 

2012.1 
G PG G PG 

Alessandro Teixeira Nóbrega 4 0 3 0 

Alexsandro Donato Carvalho5 0 0 0 0 

Alvanir Garcia de Oliveira Figueiredo6 0 0 0 0 

Anadja Marilda Gomes Braz 2 0 1 1 

Ana Lúcia Aguiar Lopes Leandro 2 1 1 1 

Andrezza Maria Batista do Nascimento Tavares7 0 0 0 0 

Antonia Batista Marques8 0 0 0 0 

Arilene Maria Soares de Medeiros 2 0 1 1 

Brígida Lima Batista Félix 2 1 4 0 

Carlos Alberto Nascimento de Andrade 2 0 2 0 

Dauri  Lima do Nascimento 3 0 3 0 

Eliana da Silva Filgueira 3 0 3 0 

Elza Helena da Silva Costa Barbosa 2 1 2 0 

Flávia Spinelli Braga9 - - 4 0 

Francisca de Fátima Araújo Oliveira 1 1 2 0 

Francisca Glaudionora da Silveira 1 - 1 0 

Francisca Maria Gomes Cabral Soares 3 - 2 - 

Gilson Ricardo de Medeiros Pereira 3 - 3 - 

Giovana Carla Cardoso Amorim 2 1 2 - 

Gutemberg de Castro Praxedes 4 1 4 - 

Hostina Maria Ferreira do Nascimento - - 2 - 

Ivonaldo Neres Leite10 - - - - 

Jean Mac Cole Tavares Santos 2 - 1 1 

José Evangelista de Lima 3 - 3 - 

José Márcio da Silva Costa 3 - - - 

                                                
5  Cursando Doutorado na Universidade do Porto desde 2009 
6 Licença médica 
7  Vacancia de Crago 
8  Cursando Doutorado desde 2010 na Universidade na UFRN 
9 Cursando Doutorado na Universidade de Lisboa 
10 Vacancia de Cargo 
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DOCENTE 
Semestre 

2011.2 
Semestre 

2012.1 
G PG G PG 

Josenildo Oliveira de Morais 2 - 2 - 

Júlio Ribeiro Soares - - 3 - 

Liana Couto Dantas 3 - 2 - 

Luzia Ferreira Pereira Enéas 2 - 4 - 

Magnus Kelly Moura da Cunha - - 3 - 

Manoel Fábio Rodrigues 3 - 3 - 

Márcia Betânia de Oliveira 3 - 3 - 

Maria Antonia Teixeira da Costa 2 - 1 1 

Maria Auxiliadora Alves Costa 1 - 1 1 

Maria da Conceição Lima de Andrade 3 - 1 1 

Maria do Socorro Barreto 2 - 2 - 

Maria do Socorro da Silva Batista 3 - 3 - 

Marithiça Flaviana Florentino da Silva11 4 - - - 

Mayra Rodrigues Fernandes Ribeiro 2 - 3 - 

Meyre Éster Barbosa de Oliveira 2 - 2 - 

Normandia de Farias Mesquita Medeiros 2 - 1 1 

Regina Santos Young 4 - 3 - 

Sandro Soares de Souza 3 1 4 - 

Sílvia Maria Costa Barbosa - - 2 - 

Sirleyde Dias de Almeida 2 1 2 - 

Vera Lúcia de Abreu 3 - 3 - 

Verônica Maria Araújo Pontes 2 1 1 - 

Zacarias Marinho 3 1 3 - 

FONTE: Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN   DATA BASE: dez/2011 
LEGENDA: G = Graduação         PG = Pós-graduação   

 

 

 

 

                                                
11 Apartir de 2012 a professora não faz parte do quadro de docentes da UERN 
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QUADRO 127 -  Total de docentes do departamento afastados para pós-graduação. 

Nº de Docentes Lotados no 
Departamento 

Docentes Afastados 
Mestrado Doutorado 

Com Bolsa Sem Bolsa Com Bolsa Sem Bolsa 
48 00 00 3 00 

FONTE:  Plano de Capacitação Docente do DE/FE/UERN   DATA BASE: dez/2011 

 
7.3.3. Corpo técnico-administrativo 
 

QUADRO 18 - Corpo Técnico Administrativo – Curso de Pedagogia 

Descrição Variável Quantidade 
Total de técnicos do quadro permanente, no segundo semestre.  TEQP 10 
Total de técnicos com contrato provisório, no segundo semestre.  TECP 5 
Total de técnicos em regime de 30 horas semanais, no segundo
semestre.  TP30 0 

Total de técnicos em regime de 40 horas semanais, no segundo
semestre.  TP40 15 

Total de técnicos envolvidos com as atividades meio (administração e
apoio), no segundo semestre.  TAM 15 

Total de técnicos envolvidos diretamente com as atividades de ensino,
pesquisa e extensão, no segundo semestre.  TAF 2 

Total de técnicos com escolaridade de nível médio, no segundo
semestre.  TNM 4 

Total de técnicos com nível superior, no segundo semestre.  TNS1 6 
Total de técnicos com pós-graduação lato sensu (titulação de
Especialista), no segundo semestre.  TNS2 3 

Total de técnicos com pós-graduação stricto sensu (Titulação de
Mestre), no segundo semestre.  TNS3 0 

Total de técnicos com pós-graduação stricto sensu (Titulação de
Doutor), no segundo semestre.  TNS4 0 

Total de técnicos com deficiências/dificuldades, no segundo semestre.  TNE 0 
FONTE: Departamento de Educação                                                         DATA BASE: ago/ 2012 
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8. COMENTÁRIOS E RECOMENDAÇÕES 

 

8.1. DOS COMENTÁRIOS 

 

8.1.1. Para a direção da faculdade 
          

A gestão, no contexto de uma universidade pública, sem a autonomia plena, 

especialmente no que diz respeito a autonomia financeira, enfrenta muitos desafios de ordem 

estrutural, administrativa e acadêmica. A crise financeira da UERN tem consequências diretas 

para o bom funcionamento e atendimento das demandas do curso de Pedagogia. Os limites 

financeiros incidem sobre o desenvolvimento de projetos que se colocam necessários ao 

atendimento das demandas de infraestrutura física da FE, e consequentemente, prejudicam o 

crescimento acadêmico do curso de Pedagogia.  

O enfrentamento desses desafios nos últimos anos (entre 2010 e 2012) na FE tem 

sido possível, graças ao potencial humano e profissional do corpo docente e técnico 

administrativo da Faculdade de Educação. Um corpo docente qualificado, com um número 

significativo de doutores e mestres, porém, quantitativamente, insuficiente para atender ao 

crescimento acadêmico e às demandas sociais que se impõem ao curso de Pedagogia. Nesse 

sentido, a UERN tem apontado como alternativa, a contratação de professores, que têm dado 

uma importante contribuição ao desenvolvimento das atividades acadêmicas, voltadas de 

modo especial para as atividades de ensino de graduação. Essa é uma saída que compromete o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, considerando que os contratos de 40 

ou 20 horas são destinados exclusivamente ao atendimento do ensino de graduação, e que 

estes professores, em sua grande maioria, têm outros vínculos institucionais.  

Fazendo um balanço da estrutura física e das condições de funcionamento do curso 

de Pedagogia, a direção da Faculdade de Educação entende que pouco foi feito para atender 

as demandas de infraestrutura do curso, sendo, portanto, importante destacar: 

• Implantação do laboratório de informática; 

• Construção de um sumidouro na FE; 

• Climatização da sala de TV e vídeo, secretaria da FE, secretaria do DE; 

• Organização de uma sala para funcionamento das atividades de secretaria do 

mestrado em educação; 

• Organização de uma sala para o funcionamento da secretaria do DINTER em 

Educação, esta, ainda necessitando de mobiliários e linha telefônica; 
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• Organização da sala de professores, com instalação de forro, central de ar e 

pintura; 

• Instalação da rede wifi da FE; 

• Instalações da sala do PET de Pedagogia, apesar da necessidade de ampliação 

do espaço e instalação de linha telefônica; 

• Solicitação da sala cedida ao DCE no âmbito da FE; 

• Apresentação das demandas da FE junto à administração superior, mediante 

participação no planejamento em 2010, 2011 e 2012; 

              Um aspecto a ser evidenciado é a participação da direção da FE na elaboração da 

proposta do Fórum de Diretores das Unidades Acadêmicas da UERN, para construção, 

adequação e distribuição de espaço físico no Campus Central, com o objetivo de eleger 

prioridades no atendimento das necessidades das unidades, a médio e longo prazo.  Nesta 

proposta, é apresentada a possibilidade de a FE ampliar o seu espaço físico, ocupando blocos 

de salas da FANAT, caso esta unidade tenha seu prédio próprio concluído e ampliado. 

              Do ponto de vista acadêmico e pedagógico é importante destacar:  

• A criação do Programa de Pós-graduação em Educação - PosEduc e a oferta do 

Mestrado em Educação, aprovado pelas instâncias competentes da UERN e CAPES;  

• A Parceria com a UERJ para a realização de um Doutorado Interinstitucional em 

Educação – DINTER UERN/UERJ,aprovado internamente e pela CAPES;  

• A aprovação pela CAPES e implantação do PET Pedagogia;  

• A participação da FE nos programas do MEC: PARFOR, PIBID e PRODOCÊNCIA;  

• A Realização do I e II Simpósio de Pós-Graduação da UERN;  

• A Realização do I e II SENACEM- Seminário Nacional do Ensino Médio; 

• A Realização do I SEMAPED – Seminário de Avaliação do Curso de Pedagogia da 

UERN.  

• A aprovação de alunos egressos em cursos de Mestrado; 

• Aprovação de projetos de pesquisa e extensão com recursos externos; 

• Consolidação de cinco grupos de pesquisa da Faculdade de Educação e a formação de 

mais um grupo de pesquisa, totalizando 6 grupos cadastrados na plataforma do sistema 

Lattes/CNPq e certificados pela PROEG/UERN.   

 

           Esse conjunto de ações, somado ao potencial humano existente na FE é responsável 

pelos resultados da avaliação apresentada neste relatório.  Acredita-se ser possível consolidar 
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o trabalho existente na FE e redimensioná-lo no que for necessário, se contarmos com o apoio 

institucional ao atendimento das demandas de pessoal e de infraestrutura necessário ao 

desenvolvimento do trabalho acadêmico.  

 

 8.1.2. Para o departamento do curso 
 

O Departamento de Educação compreende um número grande de docentes devido à 

demanda do Curso de Pedagogia e dos Cursos de Licenciatura de toda a UERN. Atualmente o 

nosso departamento conta 18 contratos provisórios o que deixa evidente a necessidade de 

concurso público com o fim de suprir as vagas deixadas pelas aposentadorias, vacâncias de 

cargo e decorrentes da implantação do novo currículo, que foi iniciado em 2007. 

O nosso departamento dispõe, atualmente, de seis grupos de estudos e pesquisas 

cadastrados pelo CNPq, com cinco salas disponíveis às suas atividades, faltando espaço, 

entretanto, para o Grupo: Ateliê Sociológico. 

Os professores do departamento só dispõem de uma sala para planejamento das suas 

atividades, daí a necessidade de mais salas para que os professores possam planejar, estudar, 

organizar suas atividades de ensino, assim como acessar a internet, o que compreende alguns 

computadores para esta atividade. 

Nossos professores necessitam de realizar atividades de campo em diversas 

disciplinas, principalmente as que estão voltadas para o ensino, e há dificuldade muito grande 

no transporte dos alunos. 

As participações em eventos científicos quase sempre têm sido custeadas por conta 

própria, em virtude de não haver disponibilidade de recursos na UERN, para apoio à 

participação dos professores em mesas redondas, apresentação de trabalhos, capacitação em 

diversas áreas. 

As salas de aula do Curso de Pedagogia necessitam ser climatizadas e de instalação de 

projetores multimídias, para a realização das atividades diárias de ensino. 

O Departamento de Educação não dispõe da função de secretária , sendo importante a 

sua existência oficial. 

Os desafios são grandes, mas temos um corpo docente capacitado e ampliando  

melhoria na qualidade do ensino na graduação e pós-graduação, com o Curso de 

Especialização e o Mestrado em Educação. 

Este ano mais um desafio é vislumbrado com um evento de grande porte como o VII 

COLÓQUIO NACIONAL DA AFIRSE – Secção Brasileira, além de outros que já vêm 
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acontecendo como o SENACEM, SEMAPED e o Simpósio em Pós-graduação. 

 

8.1.3. Para a administração central  
 

A administração superior tem demonstrado esforços no sentido de apoiar as atividades 

acadêmicas, destacando-se, entre elas, a implantação do SAE – Sistema de Administração 

Escolar, informatizando a vida escolar dos estudantes; a atuação da assessoria de avaliação 

institucional, realizando e acompanhando a avaliação dos cursos de graduação, com retornos 

semestrais quanto ao desempenho acadêmico dos docentes, avaliados pelos discentes; a 

política de capacitação docente, com o incentivo de bolsas para os docentes, e o incentivo  à 

realização de convênios para doutorados interinstitucionais; a política de verticalização do 

ensino com a criação de cursos de mestrado; bem como o incentivo ao desenvolvimento de 

ações de extensão.  

A UERN aumenta a oferta de cursos de graduação, pós-graduação e extensão. No 

entanto, esse crescimento não se tem dado na mesma proporção da estrutura física. São vários 

os problemas de manutenção dos espaços existentes e de ampliação de outros espaços. São 

problemas decorrentes da falta de recursos e também de uma prática de planejamento que não 

tem sido muito criteriosa, inclusive sobre no processo de expansão, com a criação de cursos 

em diferentes unidades acadêmicas.   

A FE tem apresentado constantemente à administração superior a necessidade de 

espaços para salas de aula, salas de laboratório, salas de atendimento a alunos, salas de grupos 

de pesquisa, reformas de salas, de banheiros, etc. Esses problemas decorrem das dinâmicas do 

currículo do curso de Pedagogia, com a oferta de disciplinas optativas, áreas de 

aprofundamento, estágios desde o 5º período do curso, entre outras. Além da aprovação de 

projetos como: PET, PIBID, PRODOCÊNCIA, projetos de pesquisa e oferta de turmas do 

PARFOR, criação do Mestrado em Educação e do DINTER em Educação com a UERJ. 

Sabemos que as dificuldades da administração em atender às demandas de espaço 

físico nas unidades estão relacionadas a dificuldades financeiras. O orçamento da UERN tem 

priorizado a rubrica de pagamento de pessoal, comprometendo o orçamento em relação a 

investimento e custeio. Associado a isso, inexiste uma política de atendimento às 

necessidades de infraestrutura do Campus Central e campi avançados, sem a definição de 

prioridades e atendimento a essas necessidades. Não há um plano diretor que oriente a 

organização estrutural das unidades.   
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8.2. DAS RECOMENDAÇÕES 

 

8.2.1. Para a direção da faculdade 
 

Os desafios para a gestão acadêmica, administrativa e política da Faculdade de 

Educação, relativas as demandas do curso de Pedagogia e as demandas sociais existentes, no 

campo da formação de professores, são numerosas. Conforme foi apresentado ao longo deste 

relatório, os problemas de infraestrutura para atender às demandas do curso de Pedagogia 

existem, com as propostas de soluções. Além da avaliação institucional do curso de Pedagogia 

foi realizado no semestre letivo de 2012.1, o seminário de avaliação do curso de Pedagogia 

que priorizou a avaliação do currículo respectivo.  

Diante dos resultados encontrados, compete à direção da Faculdade de Educação 

atuar em diferentes dimensões da gestão administrativa, pedagógica e política. Nesse sentido, 

recomendam-se: 

• A continuidade de um trabalho voltado para a melhoria das 
condições de infraestrutura do curso, acompanhando e cobrando o 
cumprimento da proposta do Fórum de Diretores já apresentada à 
administração superior, referente à construção, adequação e distribuição de 
espaço físico no Campus Central da UERN. A referida proposta contempla a 
FE com dez salas de aulas, um laboratório de informática e duas salas para 
professores organizados em grupos de pesquisa. Em sendo cumprida a 
proposta, os problemas de infraestrutura para o atendimento de salas de aula, 
organização de laboratórios, brinquedoteca, sala de artes e movimento, 
laboratório de informática, entre outras demandas apresentadas, serão a 
médio e longo prazos atendidas.  

• A proposição em conjunto com o Departamento de Educação de 
ações pedagógicas e administrativas decorrentes do processo de avaliação do 
curso realizadas por ocasião do SEMAPED e desta avaliação institucional.   

• A proposição de uma política de incentivo e apoio aos grupos de 
pesquisa no desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, já 
existentes, induzindo-os, também, à realização de novas propostas a serem 
apresentadas a instituições de fomento, de modo a consolidar as atividades da 
graduação, da pós-graduação, da pesquisa e da extensão no âmbito da 
Faculdade de Educação. 

• A proposição de política de formação docente e de técnicos 

administrativos, voltada para a consolidação do projeto formativo do curso de 

Pedagogia, que articule seu projeto educativo com o desenvolvimento da 

educação básica no Rio Grande do Norte.  



 

76 
 

• A coordenação e o acompanhamento do processo de avaliação 

do curso de Pedagogia em todas as suas dimensões, criando espaços e 

métodos que contribuam para atingir os objetivos da formação pedagógica no 

curso de Pedagogia e nas licenciaturas da UERN onde atua.  

• Focalizar o apoio à investigações que indiquem caminhos para a 

superação dos desafios da proposta curricular do curso, no sentido de 

consolidar o seu projeto formativo, incluindo as licenciaturas da UERN. 

• A realização de ações coletivas no sentido de envolver 

professores, alunos e a comunidade no processo de discussão e elaboração do 

PDI da FE, para os próximos anos. 

• A ampliação da comunicação da FE com todos os setores da 

UERN e com outras instituições externas, em âmbito municipal, estadual, 

nacional e internacional, com o fim de estabelecer parcerias e intervenções 

educativas que estejam ao seu alcance. 

• Incentivar a participação ativa do corpo docente e discente nos 

Fóruns de discussões voltadas para as questões e políticas educacionais, em 

âmbito local, estadual e nacional.  

 

8.2.2. Para o departamento do curso 
 

O Departamento conta atualmente 20 professores substitutos e 42 em efetivo 

exercício, o que torna evidente a necessidade de uma reorganização departamental que, 

efetivamente, possa tratar das áreas trabalhadas por nós nesse contexto, tendo em vista 

também a nossa atuação em todas as licenciaturas e cursos que contemplem disciplinas sob 

nossa responsabilidade. 

O processo pedagógico é de responsabilidade departamental e temos nos esforçado em 

incentivar, orientar e planejar ações educativas, reflexivas em torno das nossas pesquisas, da 

nossa prática pedagógica e de extensão; no entanto, as funções burocráticas que hoje 

competem também ao departamento deixa-nos, na maioria das vezes com pouca 

disponibilidade para acompanhamento das ações pedagógicas e, principalmente, das 

discussões e reflexões que surgem no cotidiano da ação educativa, em nossos cursos e outros 

cursos da UERN. 

Necessitamos cada vez mais de formação docente permanente que compreende a 

socialização e intercâmbio com outras universidades, o que hoje não se faz presente em nossa 

academia. Para isso, o apoio institucional é de fundamental importância, tendo em vista os 
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custos que uma ação de intercâmbio e de socialização nos impõe. 

Contamos atualmente com a participação cada vez maior dos professores em 

pesquisas, projetos de extensão, assim como no cotidiano da prática pedagógica, refletindo, 

discutindo e proporcionando a inclusão dos discentes e da comunidade. 

A efetivação de práticas pedagógicas nos estágios, nas práticas pedagógicas 

programadas – PPP, estudos acadêmicos introdutórios, assim como em cursos de formação 

para docentes em exercício, tem sido um marco, também, para nós, educadores lotados no 

departamento de educação. 

Os financiamentos e apoios financeiros buscados por nós têm possibilitado uma 

estrutura, fundamentação e participação maior do alunado, assim como no aprofundamento 

das pesquisas. 

Necessitamos de mais pesquisas, mais discussões em torno de temas atuais como: 

tecnologias, inclusão, diversidade, entre outros e temos buscado essas discussões para que, 

assim, possamos fazer a relação teoria e prática tão almejada por todos nós. 

 

8.2.3 Para a administração central  
 

A administração central tem um papel importante no processo de acompanhamento da 

avaliação institucional no sentido de: 

• Diagnosticar os reais problemas existentes nas unidades acadêmicas; 

• Propor soluções a curto, médio e longo prazo para os problemas detectados; 

• Propor políticas de atendimento às demandas dos cursos, definindo critérios e 

prioridades, de modo a garantir uma organização e estruturação de toda a 

universidade, com orientações claras e precisas sobre o seu desenvolvimento 

institucional. Algumas sugestões para esse fim será a elaboração e aprovação do Plano 

Diretor da UERN; a revisão do seu estatuto; a atualização do PDI, a elaboração do 

PPP; continuidade no processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos de graduação; entre outros; 

• Priorizar a continuidade das obras já iniciadas e concluí-las e somente iniciar novas 

obras, mediante a conclusão das já existentes; 

• Garantir a proposta de construção, adequação e redistribuição dos espaços físicos do 

Campus Central, apresentada pelo Fórum de Diretores de Unidades Acadêmicas; 

• Consolidar o processo de desenvolvimento do SAE e da avaliação institucional; 
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• Definir critérios e prioridades para a criação de cursos, núcleos, construções, 

atendimento às demandas apresentadas pelas unidades acadêmicas, com ampla 

participação dos segmentos, representados em seus colegiados; 

• Garantir a realização de concurso público para docentes, considerando a possibilidade 

de ampliação das vagas do curso de Pedagogia para além das aposentadorias e 

exonerações, considerando a criação do mestrado e a ampliação da proposta curricular 

do curso de Pedagogia e  das licenciaturas da UERN; 

• Realizar estudo, apresentar resultados e propostas sobre infraestrutura da UERN, 

organização administrativa e pedagógica, contemplando o organograma das unidades 

acadêmicas, pró-reitorias e reitoria, analisando suas necessidades de pessoal, cargos 

comissionados, núcleos de educação superior e fontes de financiamento para a UERN.  

         Ações como estas, serão importantes, no sentido de planejar com critérios o 

investimento, o custeio e a folha de pagamento da universidade. Também influenciará 

o desenvolvimento acadêmico das unidades e toda estrutura organizacional, 

administrativa e pedagógica da UERN. 
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ANEXOS 
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