
Eixo 5 –7:

 
Polít icas Públicas e Gestão Educacional: 

I nvest igação do cam po da gestão e das polít icas públicas/ 
Educação Especial: I nvest igação no cam po da educação 
inclusiva.  

Dia-  10 de setembro -  tarde 

SALA Laboratório Matemática/3380 -  Coordenação Vinícius Luge Oliveira  

Horário Nome do apresentador e título da comunicação

 

14:00 às 14:20 - Vinícius Luge Oliveira – PPGE/UFSM - “Políticas Públicas para a educação do 

campo no RS: o caso da Escola Itinerante”  

14:20  às 14:40 - Adriane Cenci, Leandra Costa da Costa – Especialização em Educação Física 

Escolar – UFSM “A importância das atividades corporais na educação inclusiva”  

14:40  às 15:00 - Ana Rita da Silva, Henrique Lima Assis, Luz Marina de Alcântara – Secretaria 

de Estado da Educação/GO “ Ciranda da Arte: lugares, trajetos, 

posicionamentos e projetos para o ensino de arte em Goiás”  

15:00 às 15:20 - Elcie F. Salzano Masini - Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP - “Dança 

Arquetípica E Biodanza”  

15:20 às 15:40 -  DEBATE  

15:40 às 16:00 -  INTERVALO  

16:00 às 16:20 - Jaqueline de Gaspari – UFSM - “A construção do Projeto Político-Pedagógico 

(PPP) no Ensino Médio público estadual”  

16:20 às 16:40 - Marta Estela Borgmann – UNIJUÍ/RS - “Espaço vivo: dialogando com a 

diversidade”  

16:40 às 17:00- - Maria Laura Brenner de Moraes – UFPel/Católica de Pelotas - “Políticas de 

Gestão e Formação Inicial de Professores”  

17:00 às 17:20 - Silvio Carlos dos Santos – PPGE/UFSM - “(Re)significações pela via do 
sensível: uma investigação pedagógica inclusiva das altas 
habilidades/superdotação”  

17:20 às 17:40 -  DEBATE  

 



Eixo 5 –7:

 
Polít icas Públicas e Gestão Educacional: 

I nvest igação do cam po da gestão e das polít icas públicas/ 
Educação Especial: I nvest igação no cam po da educação 
inclusiva.  

Dia-  10 de setembro –  tarde 

SALA AUDITÓRIO ‘C’ -  Coordenação Irene Tourinho  

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 

14:00 às 14:20 - Rose Carla Mendes Oleques – “Língua_Espanhola: um olhar sobre o impacto da 

LEI 11.161 de 05 de agosto de 2005 no trabalho da Gestão Educacional”  

14:20  às 14:40 - Vanise Mello Lorensi – Escola Estadual de Educação Especial Dr. Reinaldo 

Fernando Cóser - “Contos de histórias em língua de sinais: um ambiente bilíngue 

na educação de surdos”  

14:40 às 15:00 - Rubens Salles – Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP - “A experiência da 

aplicação na escola pública do modelo de relação professor x aluno da escola 

Waldorf”  

15:00 às 15:20 - Alexandra Silva dos Santos Furquim – PPGE/UFSM - “A educação musical nos 

anos iniciais de escolarização: um estudo sob a óptica de diretores”   

15:20 às 15:40 -  DEBATE  

15:40 às 16:00 -  INTERVALO  

16:00 às 16:20 - Ana Amália Oliveira Roveda – CE/UFSM - “Educação e Surdez: interação e 

motivação na aprendizagem escolar”  

16:20 às 16:40 - Cláudia Letícia de Castro do Amaral – UFSM - “Políticas Educacionais e o 

Trabalho dos Professores no contexto neoliberal”  

16:40 às 17:00 -  Maria Valcidéa do Nascimento – Universidade Estadual Vale do Acaraú/CE 

“Programa de Formação Docente / Magister – UFC: Verso e Reverso das práticas 

educativas do Ensino de Artes”  

17:00 às 17:20 - Cláucia Honnef – CE/UFSM - “Inerfaces dos conceitos de inteligência em 

processos de identificação de alunos com altas habilidades/superdotação”  

 



Eixo 5 –7:

 
Polít icas Públicas e Gestão Educacional: 

I nvest igação do cam po da gestão e das polít icas públicas/ 
Educação Especial: I nvest igação no cam po da educação 
inclusiva.  

Dia-  11 de setembro –  manhã 

SALA MARROM/3283 -  Coordenação Soraia Napoleão  

Horários Nome do apresentador e título da comunicação

 

8:00 às 8:20 - Soraia Napoleão Freitas – PPGE/UFSM - “Relações e Discussões: apreciação 

da inteligência artística e musical no processo de identificação das altas 

habilidades/ superdotação”  

8:20 às 8:40 - Jolair da Costa Silva, Celso Ilgo Henz – Colégio Antônio Alves Ramos/SM - 

“Democratização, experiência e escola: elementos para pensar a gestão da 

educação”  

8:40  às  9:00 - Oséias Santos de Oliveira – PPGE/UFSM - “Gestão democrática: extraindo 

conceitos e compreensões”  

9:00 às 9:20 - Andressa Aita Ivo – UFPel/RS - “As políticas educacionais e o programa 

nacional de integração da educação profissional com a educação básica na 

modalidade de educação de jovens e adultos (proeja)”  

9:20 às 9:40 -  DEBATE  

9:40 às 10:00 -  INTERVALO  

10:00 às 10:20 - Eliane Mattozo de Mattos, Lúcia Maria de Góis Campinho – Colégio Pedro 

II/RJ - “A Coordenação Pedagógica e a dinâmica das aulas em artes visuais no 

Colégio Pedro II: um trabalho de equipe”  

10:20 às 10:40 - Viviane Nunes Sarmento, Yuri Mazzoni Calaça dos Santos – Universidade 

Federal de Alagoas/AL - “O respeito à cultura surda na educação: uma análise 

sobre sua aplicação através da percepção de alguns intérpretes e alunos surdos 

de Maceió”  

10:40 às 11:00 - Letícia Ramalho Brittes – PPGE/UFSM - “O trabalho dos professores e o 

entrecruzamento de culturas na escola: uma abordagem sobre a produção do 

discurso pedagógico”   

11:00 às 11:20 - DEBATE  

 


