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PLANO DE TRABALHO  

 
 

|Breve apresentação | Justificativa | Ações 

com seus respectivos objetivos    

 

O Departamento de Educação (DED) é o departamento do Centro de Ciências 

Aplicadas e Educação – CCAE - responsável pelo Curso de Licenciatura em Pedagogia, 

na modalidade presencial, assim como pelo ensino nas áreas do conhecimento que lhe 

estão associadas nos demais cursos de licenciatura do CCAE. Em outras palavras, o DED 

tem um importante papel em todos os cursos de licenciatura do referido Centro a partir 

do trabalho com as chamadas disciplinas pedagógicas, haja vista que formação docente 

e a Pedagogia; Conteúdo e a Pedagogia, como ciência da educação, andam juntos.  

Logo, em tempos de tantos questionamentos à Universidade, é oportuno 

evidenciar – para registrar – os 15 anos de existência do nosso CCAE e, em especial, do 

Departamento de Educação (DED) como um bem público e contexto primordial para a 

promoção do conhecimento e a defesa da Vida humana.  

Nesta perspectiva, registrar os 15 anos de existência do DED requer 

rememorar as experiências vividas/práticas construídas pelos docentes e discentes no 

contexto do magistério no Ensino Superior. Sendo assim, perguntamos: 

 (1) Quais docentes/e discentes vêm construindo o DED como um contexto que 

promove o conhecimento e, assim, a (trans) formação cultural/social/humana no seio da 

sociedade?  

(2) Quais desafios, experiências e práticas os docentes/discentes do DED vêm 

vivenciando ao longo desses anos? 

 (3) É possível pensar o DED, nos dias atuais, sem trazer para o debate esses 

desafios, experiências e práticas construídas por docentes/discentes do DED ao longo dos 

anos? 

Comemoraremos os 15 anos de existência do Departamento de Educação 

(DED), e, por consequência, do CCAE, por uma ótica que pretende rememorar, para 

reconhecer, cada vez mais, a importância desse departamento no âmbito da formação 

dos professores no Vale do Mamanguape (PB).  

 

Baseando-se nas três (03) indagações acima expostas, realizaremos:  

 

Atividade Objetivo Coordenação 

(1) Inserção da seção: “15 

anos do DED” na página 

oficial do departamento 

(a partir de jan. 2021) 

 

 

 

 

 

Registrar, ao longo do 

  

 

 

 

 

 

 

(2) Registrar, ao longo do 
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ano de 2021, na página 

oficial do departamento 

(a partir de jan. 2021), 

outras informações/ou 

depoimentos de 

docentes/ou discentes a 

partir das seguintes 

enunciações: O que nossos 

alunos do CCAE pensam 

sobre o DED...  O que 

docentes do CCAE pensam 

sobre o DED... 

 

ano de 2021, a lista de 

docentes e demais 

servidores técnico-

administrativos que vêm 

construindo o DED como 

um contexto que 

promove o conhecimento 

e, assim, a (trans) 

formação 

cultural/social/humana 

no seio da sociedade. 

 

 

 

Gestão do 

departamento/servidora 

técnico-administrativa.  

Jan. a dez. de 2021. 

3) Organização de uma 

coletânea com textos de 

professores/ou 

servidores técnico-

administrativos que 

fazem parte dos 15 anos 

de existência do DED. 

 

 

Registrar os desafios, as 

experiências e as práticas 

construídas ao longo 

desses anos. 

 

Célia Regina Teixeira 
Evelyn Fernandes Azevedo 

Faheina 

Francisca Terezinha 

Oliveira Alves  

Aurília Coutinho Beserra 

de Andrade 
Organizadoras 

 

 

 
 
 

25 de novembro de 2020. 
Colegiado do Departamento de Educação | DED.  

 
Notas:  
 
* (01) Arte da capa: trata-se de uma criação específica para as atividades alusivas às atividades 
dos 15 anos do DED. As cores guardam identidade/articulação com a identidade visual do site 
do departamento.  
 
* (02) O documento em apreço foi ponto da pauta da Reunião departamental do dia 25 de 
novembro de 2020.  
 
* (03) Os registros/ações – aqui postos/propostas -serão, naturalmente, desenvolvidos/as de 
modo articulado às atividades do CCAE - em seus vários departamentos – por ocasião também 
das atividades coletivas/alusivas aos 15 anos do nosso Centro. 

 
 
 
 

 


