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RESUMO HISTÓRICO DO DEFE/CCE

  Em 1971, a Fundação Universidade Federal do Piauí criou o Departamento de  Educação, pela 

Resolução nº 16/71. Em 1975, mediante a Resolução nº 10/75, o Departamento da Educação é 

extinto e implantado o Centro de Ciências da Educação - CCE e criado o Departamento de 

Fundamentos da Educação (DEFE), com o objetivo de atender  alunos do Curso de Pedagogia, das 

Licenciaturas e do Curso de Serviço Social.

O DEFE foi responsável direto pela ordenação das habilitações do Curso de Pedagogia em 

Administração Escolar, Orientação Educacional e Educação Rural, bem como das disciplinas 

Psicologia da Aprendizagem e Higiene Escolar, Psicodinâmica das Relações Humanas, Psicologia da 

Personalidade, Psicologia do Excepcional e Educação do Excepcional, disciplinas da área de 

Supervisão e Magistério.

Neste contexto, o DEFE oferecia disciplinas da área de formação pedagógica – Psicologia da 

Educação I e II e Estrutura e Funcionamento do Ensino de I e II Graus. Para os cursos de Serviço Social 

e Filosofia, oferecia, ainda, as disciplinas Introdução à Psicologia, Psicologia da Personalidade, 

Psicologia Social, Psicologia do Excepcional, Psicodinâmica das Relações Humanas e Psicologia 

Científica I e II.

Nos anos de 1990 em um contexto de obstáculos aos serviços públicos, o DEFE  teve grande 

participação no processo de organização de lutas e em favor da educação pública, bem como da 

promoção de debates e análises sobre questões importantes da sociedade brasileira.

O DEFE contava, em 1983, após 7 anos de sua criação, com 42 professores, sendo que 3 estavam 

afastados para realizar cursos de pós-graduação (mestrado), 8 estavam à disposição de Órgãos 

externos, um com contrato suspenso e 3 à disposição da Administração superior da UFPI.

 Com a ampliação das vagas da UFPI, motivada pela implementação do REUNI, e os pedidos de 

afastamentos de docentes para cursar Doutorado, o número de substituto atingiu, em 2009, a marca 

de 23 professores, contra 28 professores efetivos.

Em julho de 2012, o DEFE contava com 43 professores efetivos (todos Dedicação Exclusiva – DE), 

1 professor substituto e 4 professores colaboradores de outras Unidades de Ensino da UFPI.

Em março de 2015, são assim contabilizados:  44 professores efetivos, 11 professores 

substitutos. Dos professores efetivos 26 são doutores e 18 mestres. No momento, o DEFE tem 05 

professores cursando doutorado.  Há uma urgente necessidade de ampliação do corpo docente para 

atendimento das demandas acadêmicas da UFPI.

Entretanto, em 2015 , o DEFE tem uma significativa inserção no campo da pesquisa, com a 

estruturação de Núcleos de Estudos e Pesquisas nas diversas áreas e com uma afetiva participação de 

professores na pós-graduação em educação e em outras áreas de saber. Com as reformas curriculares 

na UFPI, o DEFE ampliou sua participação na formação de educadores e no atendimento aos 

bacharelados. E em relação a extensão, o DEFE está executando os projetos: PARFOR, PRADIME, 

Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio e 01 curso de especialização em formação de 

gestores das escolas básicas.

Como se pode observar, o DEFE desde sua fundação em 1975 vem desenvolvendo intensa 

atividade atendendo tanto as motivações internas como às injunções de ordem administrativas, 

política e social. Como é natural num processo de construção, sobretudo na área educacional, 

existem consenso e conflitos. Estes últimos, por sua natureza dialética, podem ser uteis na busca de 

novas ideias e de atitudes crítico criadoras .

No dia 19/03/2015, o DEFE completa 40 anos, sendo  renovado seu compromisso com  a 

construção de uma universidade democrática, cujo tripé ensino, pesquisa e extensão se reforça no 

fazer cotidiano em sua relação com as demandas da sociedade.



DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO COMEMORA 40 ANOS

Criado por meio da Resolução N.º 10 do dia 19 de março de 1975, o Departamento de 

Fundamentos da Educação (DEFE) comemora, em 2015, 40 anos de existência, 

sempre atuando em defesa de uma educação pública, gratuita e de qualidade 

social.

PROGRAMAÇÃO

DIA 19.03.2015 – QUINTA FEIRA

Manhã:

8h30: Abertura

Aula Inaugural – Professor: Antônio Ferreira de Sousa Sobrinho (Coordenação de 

Mesa: Jane Bezerra)

 Coffee break9h30:

 Depoimento de professores convidados sobre os 40 anos do DEFE: Memória 10h:

acadêmico afetiva (Coordenação de Mesa: Maria do Amparo Borges Ferro)

Tarde:

15h: Debate – Memória de Lutas e Resistências da Universidade Brasileira – o 

papel da UFPI e do DEFE.

Debatedores: Antônio Fonseca Neto e Lucineide Moraes (Coordenação de Mesa: 

Rosana Evangelista da Cruz)

 Atividade Cultural/Exposição Fotográfica17h:

DIA 20.03.2015 – SEXTA FEIRA

Manhã: 

08h30:  A importância dos Fundamentos da Educação na formação de educadores: 

o legado do DEFE em seus 40 anos

Debatedores: Francisco Williams de Assis Soares Gonçalves; Maria Vilani Cosme de 

Carvalho e Carmen Lúcia de Oliveira Cabral Cabral (Coordenação de Mesa: Cleania 

de Sales Silva)

10h: Debate

10h30: O DEFE e o curso de Pedagogia: contribuições para uma formação crítica e 

cidadã

Debatedores: Antônio de Pádua Carvalho, Daniel de Oliveira Franco e Eliana Alencar 

(Coordenação de Mesa: Maria do Carmo Alves do Bomfim)

Tarde:

15h00:  Painel: Desafios e possibilidades do DEFE/CCE na atualidade

Debatedores: Diretor do Centro, Chefe de Departamento; Pro-Reitora de Ensino; 

Professores: Glória Ferro e Cassio Eduardo Miranda; (Coordenação de Mesa: Maria 

do Socorro Leal Paixão

16h30: Debate

17h: – Homenagens

17h30: - Lançamento de livros (Coordenação: Shara Jane Holanda Adad) 

Comissão Organizadora


