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Apresentação 

 

O Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da Universidade 

Federal de Goiás (CEPAE/UFG foi fundado no ano de 1968 e, depois da passagem 

de vários diretores, se prepara, no ano de 2022, para mais um processo de eleição. 

Como é do conhecimento de muitos, o CEPAE, assim como as demais 

unidades da Universidade Federal de Goiás, se sustenta pelo tripé: Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

O CEPAE/UFG integra, juntamente com mais 16 outras entidades, o 

CONDICAP (Conselho Nacional dos Dirigentes das Escolas de Educação Básica 

das Instituições Federais de Ensino Superior). O CONDICAP trabalha pelo 

fortalecimento de suas unidades e possibilita trocas de vivências e desafios vividos 

por cada um dos CAPs. 

Em nossa unidade contamos com professores que, na maioria, são doutores 

e integram o quadro da carreira do Magistério Superior (MS), e da carreira do Ensino 

Básico Técnico Tecnológico (EBTT), na Educação Infantil. 

A importância dessas unidades se dá pelo seu caráter de formação 

diferenciada na educação básica, que tem contribuído para que novos sujeitos 

autônomos possam integrar nossa sociedade. Além da educação básica, podemos 

destacar a importância da unidade para a formação inicial e continuada de 

professores, seja por meio do ensino (graduação), por meio do estágio, da pós-

graduação (especialização e mestrado), da pesquisa – tanto aquelas produzidas por 

seus professores, funcionários e alunos, quanto como campo de observação para 

outros pesquisadores, e da extensão, atendendo estados e prefeituras, além de 

outras entidades da área educacional. 

Para a realização de trabalho com tamanha expressão, somos conscientes de 

que a função da direção do CEPAE é incentivar a formação continuada de toda a 

equipe de trabalho, respeitadas as necessidades e decisões de cada departamento. 

É preciso estar atento aos caminhos da educação brasileira, inseridos nas 

discussões que são propostas para a equipe de trabalho: novas legislações e 

decisões do Ministério da Educação e Cultura, Secretaria Estadual e Municipal de 

Educação. 
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O grande desafio da próxima gestão será a luta por novos códigos de vagas, 

que possibilitará a contratação de novos professores e técnicos administrativos, 

resguardando o que a lei permite. 

Outro grande desafio será proporcionar um espaço de diálogo constante com 

professores, técnicos administrativos, alunos e pais para ampliação de um ambiente 

de trabalho funcional e agradável para todos, uma vez que a direção deve estar 

atenta aos anseios de toda a comunidade do CEPAE. 

Assim sendo, colocamo-nos respeitosamente como candidatas à direção, a 

fim de promover uma gestão democrática, ativa e possibilitando a construção 

coletiva de seu plano de ação. 

Convidamos, portanto, toda a comunidade a assumir conosco esse 

compromisso e contribuir para a melhoria das atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e no aprimoramento das atividades pedagógicas e administrativas do 

CEPAE, dentro de uma perspectiva de trabalho, respeito, democracia e alguns 

princípios que norteiam uma instituição com a função social que a sociedade nos 

confere: ética, transparência, honestidade, entre outros. 

 

Princípios Norteadores da Proposta de Gestão 2022-2026 

 

1) Respeito à Administração Pública: como servidoras públicas do âmbito 

federal, assumimos o compromisso de obedecer aos princípios previstos no 

Art. 37 da Constituição Federal, quais sejam:  Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

 

2) Prática Colegiada de Gestão: assumimos o compromisso de acatar todas as 

deliberações votadas nas instâncias deliberativas do CEPAE e ratificadas no 

Conselho Diretor, porque entendemos que a Direção (diretor, vice-diretor) 

desempenha papel executivo. Nesse sentido, respeitaremos 

democraticamente as decisões advindas da pluralidade das ideias e dos 

debates dessas instâncias. A direção pautará e discutirá os assuntos 

previamente e, na medida do possível, apresentará sua posição, a fim de 

evitar práticas autoritárias e personalistas de gestão. 
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3) Direção Atuante: Assumimos o compromisso de estarmos presentes o maior 

tempo possível no CEPAE (DEI, DEMAI, segunda fase e Ensino Médio), 

atuando em questões pontuais e emergenciais, buscando dialogar com as 

coordenações no sentido de encurtarmos o distanciamento entre as fases, 

não medindo esforços para a efetivação das atividades a que nos propomos a 

desenvolver. Buscaremos fortalecer a estrutura administrativa e pedagógica 

do CEPAE por meio de suas instâncias deliberativas e consultivas, 

respeitando o Regimento da Unidade, bem como as instâncias superiores. 

 

4) Favorecer a visibilidade do CEPAE na Sociedade: procuraremos manter 

diálogo com a reitoria e as pró-reitorias da UFG, sempre evidenciando a 

importância de nossa unidade para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 

5) Valorização do seu quadro profissional. Cientes da importância da 

qualificação de seu quadro profissional, nos colocaremos atentos às 

necessidades de qualificação e ampliação de seu quadro, luta que 

pretendemos travar juntamente com o CONDICAP. Atuaremos também nas 

frentes que favoreçam a saúde física e mental de nossos profissionais. 

 

ENSINO 

 

O ensino de qualidade faz parte da busca constante dos profissionais que atuam no 

CEPAE desde a sua criação: inicialmente com a educação básica e o ensino médio. 

Atualmente o CEPAE oferece o ensino nos níveis infantil, fundamental (1ª e 2ª fase), 

médio, especialização (lato sensu) e mestrado profissional (stricto sensu). 

O objetivo central da direção será o de fortalecer esses níveis, buscando uma 

integração entre eles de forma a refletir num ensino de qualidade para todos 

educandos. Para cumprir com esse objetivo assumimos o compromisso de diálogo 

constante e efetivo com os variados níveis de ensino, por meio de suas 

coordenações na busca de solucionar os principais problemas, tanto no aspecto 

pedagógico, quanto no administrativo. 

Apoiar as comissões criadas no CEPAE colaboradoras diretas com o ensino de 

nossos alunos, a exemplo, a comissão de inclusão, que têm desempenhado com 

brilhantismo suas atividades, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. 
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O CEPAE possui um Projeto Político Pedagógico (PPP) que, constantemente 

precisa ser atualizado em função da dinâmica que sempre envolve os processos 

educacionais, além de contemplar a Educação Infantil.  

 

AÇÕES INICIAIS 

 

1) Tendo em vista as modificações constantes no quadro de servidores do 

CEPAE, nossas primeiras ações serão para reconhecer o espaço atual de 

nossa unidade. Para tanto, faz-se necessário ouvir todos os que fazem parte 

desse quadro, professores, técnicos administrativos, os servidores 

terceirizados, os pais e os alunos, no que tange a questões administrativas, 

mas principalmente a questões pedagógicas. 

 

2) Apoiar as iniciativas pedagógicas e administrativas que contribuam para um 

ensino de qualidade. 

 

3) Rever todos os documentos que direcionam as decisões do CEPAE, no 

sentido de agir o mais democraticamente possível, sendo justos com relação 

às decisões tomadas. 

 

4) Trabalhar junto a Associação de Pais e Mestres (APM) e o Grêmio Estudantil 

do CEPAE, buscando uma relação saudável que permita ampla participação 

da família na escola, lembrando sempre que temos o mesmo objetivo: Uma 

educação de qualidade e um ambiente harmonioso para o desenvolvimento 

dessa aprendizagem. 

 

5) Participar das reuniões e fóruns de discussão sobre os diversos níveis, etapas 

e modalidades de ensino na UFG e/ou de outras instituições que possam 

contribuir com a nossa instituição. 

 

PESQUISA 

 

Todos sabemos que o CEPAE/UFG trabalha baseado no tripé: ensino, pesquisa 

e extensão; e que a maioria de seus professores é composta por doutores e 
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participam de grupos de pesquisa em nossa instituição e/ou em parceria com 

outras instituições e fundações de fomento à pesquisa. Nossa proposta é a de 

reforçar a importância de pesquisas que envolvam fases de ensino diferentes, 

instituições diferentes (interinstitucionais), parcerias com órgãos, parcerias com 

outros colégios de aplicação, tendo em vista que com a pandemia pudemos 

constatar que a internet pode nos favorecer com relação a ampliar essa 

possibilidade. 

Outro ponto importante é dar visibilidade às pesquisas e publicações de 

nossos professores e técnicos administrativos, estabelecendo um espaço em 

nossa página para que essas publicações possam ser visitadas. 

Incentivar a participação de professores, técnicos administrativos e alunos 

(Ensino Médio, Especialização e Mestrado), nas mais diversas vertentes que 

possibilitem uma maior publicidade de suas produções em congressos, 

seminário, revistas, etc. 

Impulsionar as práticas que possibilitam melhoria no conceito do Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do CEPAE. 

Incentivar a participação em congressos e seminários, para apresentar 

resultados dos trabalhos desenvolvidos na unidade. 

Divulgar editais de fomento à pesquisa seja para busca de material, bolsas ou 

recursos humanos.  

 

EXTENSÃO 

 

O CEPAE sempre teve uma participação ativa em várias atividades de 

extensão universitária, contanto, nos últimos tempos, temos sido chamados para 

que redefinamos o que de fato é um projeto ou ação de extensão. Procuraremos 

reajustar esses projetos no sentido de atender à solicitação de que extensão 

atenda ao público externo da UFG, contribuindo de forma ativa para a sociedade, 

principalmente no que tange a nossa atividade principal: atividade na Educação 

Infantil e Educação Básica no que tange a formação continuada de professores, 

auxiliando principalmente as instituições vizinhas ao Campus Samambaia. 

Outro importante papel que desempenhamos com relação à extensão, refere-

se à cultura, possibilitando que toda produção desenvolvida em nossa escola 

possa chegar à sociedade. 
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Dar continuidade a participação aos projetos da Pró-reitoria de Extensão 

e Cultura Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão (CONPEEX), Encontro de 

Licenciatura e Educação Básica (ELEB) Espaço das Profissões, entre outros. 

 

GESTÃO ADMINISTRATIVA 
 

Bem sabemos que nestes últimos anos, problemas administrativos vêm sendo 

intensificados pela falta de profissionais nos espaços públicos brasileiro, e com o 

CEPAE não tem sido diferente. Portanto, lutar pela conquista de novos profissionais 

para a nossa unidade, será a parte que dedicaremos com todo afinco nessa gestão, 

tendo em vista que a efetivação de um trabalho de qualidade passa por essa 

vertente. 

A busca da otimização do tempo dedicado as reuniões em nossa instituição, 

também será uma preocupação constante, principalmente porque o tempo dedicado 

às constantes reuniões administrativas ocupa o espaço que poderia estar sendo 

dedicado à elaboração de atividades pedagógicas, participação em pesquisas ou 

formações, elaboração de artigos, entre tantas outras demandas que precisam ser 

atendidas. 

Solicitaremos a documentação de reuniões realizadas (memória, ata ou 

registro equivalente), em que estejam expostas as principais decisões tomadas em 

cada reunião, no sentido de a direção estar a par das deliberações tomadas em 

cada coletivo de professores, de modo que tais assuntos tenham os 

encaminhamentos conforme definido nas reunião. 

Procuraremos avaliar e utilizar, de forma mais constante, das reuniões 

realizadas em ambientes virtuais. 

Acima de tudo, procuraremos desenvolver um trabalho em que o coletivo fale 

mais alto e que o diálogo esteja presente em todos os momentos. 

Para você que chegou até aqui, gostaríamos de agradecer a atenção e contar 

com o seu voto. 

 

 

Abraços, 

Neisi e Cristina. 


