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PROGRAMAÇÃO DO 
XII ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO – FaE/UFMG 

 
 
13 de outubro de 2016 (Quinta-feira) 
 

• 17:00 às 21:00 horas – Local: Hall de Entrada da FaE/UFMG 

Apresentação oral de pôsteres da XXV Semana de Iniciação Científica da UFMG 

 
14 de outubro de 2016 (Sexta-feira) 
 

• 08:00 às 12:00 horas – Local: Hall de Entrada da FaE/UFMG 

Apresentação oral de pôsteres da XXV Semana de Iniciação Científica da UFMG 

 
17 de outubro de 2016 (Segunda-feira) 
 
• 09:00 às 09:30 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
MESA DE ABERTURA  do XII Encontro de Pesquisa em Educação – FaE/UFMG  
 
Juliane Corrêa – Diretora da Faculdade de Educação da UFMG 
Isabel de Oliveira e Silva – Vice-Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG 
Júlio Emílio Diniz-Pereira – Coordenador do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa – NAPq/FaE/UFMG 
 
 
• 09:30 às 11:30 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA : A DIMENSÃO POLÍTICA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO 
 
Resumo : É comum em alguns setores acadêmicos a desconfiança em relação à produção científica cujos 
pesquisadores e pesquisadoras explicitam um compromisso político com a emancipação social.  Por outro lado,  são 
inúmeros os casos em que o conhecimento científico produzido por pesquisadores e pesquisadoras politicamente 
comprometidos com essa mesma emancipação contribuiu para avanços não somente científicos, mas, também, 
sociais,  culturais e políticos. A tensa relação entre conhecimento científico e explicitação do compromisso  político 
do(a) pesquisador(a), com enfoque  no  campo das ciências sociais e humanas, em especial,  a educação, será o foco 
central da conferência de abertura. As vivências e experiências da trajetória acadêmica e política da conferencista 
serão os eixos condutores da reflexão a ser realizada. 
 
Conferencista : Profa. Dra. Nilma Lino Gomes 

Sobre a palestrante : Nilma Lino Gomes é professora do Departamento de Admnistração Escolar (DAE) e do 
Programa de Pós-graduação em Educação (PPGE) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas 
Gerais (FaE/UFMG). Coordenadora Geral do Programa de Ensino, Pesquisa e Extensão “Ações Afirmativas na 
UFMG” (2002 a 2013). Membro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Educação (ANPEd), da 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN). Integrou a 
Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (2010-2014). Reitora da Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB (2013-2014). Ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade 
Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos do governo da Presidenta Dilma Rousseff.  

11:00 às 11:30 horas – ATIVIDADES ESPECIAIS : 
1. Homenagem do NAPq/FaE/UFMG à Professora Nilma Lino Gomes; 
2. Exibição do “nanodocumentário” produzido pelo “grupelho” sobre o XI Encontro de Pesquisa em Educação – 
FaE/UFMG, em 2015; 
3. Lançamento da página eletrônica do NAPq/FaE/UFMG (Explicações sobre a página eletrônica: por Erike Couto); 
4. Anúnico oficial da criação do Prêmio Magda Soares de Pesquisa em Educação. Leitura de uma mensagem da 
Professora Emérita da UFMG, Magda Becker Soares, sobre a criação desse Prêmio.  
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• 14:00 às 16:00 horas – Local: Sala 402 
 
ATIVIDADE : “Vale a Pena a Ver De Novo”: Reapresentações de Teses de Destaque no Ano de 2015* 
 
Título da Tese : A PROFISSIONALIDADE EMERGENTE DOS LICENCIANDOS EM MÚSICA: CONHECIMENTOS 
PROFISSIONAIS EM CONSTRUÇÃO NO PIBID MÚSICA. 
 
Resumo : Esta tese objetivou compreender a profissionalidade emergente dos licenciandos dos cursos de Música 
participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) em IES de MG, entendendo sua 
relação com as propostas de formação docente. Quanto ao referencial teórico, fundamentou-se no conceito de 
profissionalidade emergente cunhado por Jorro (2011), ancorado por trabalhos que discutem o conhecimento 
profissional docente (SHULMAN, 1986, 1987) e a formação docente. O campo empírico foi composto por sete cursos 
de licenciatura em música do estado de Minas Gerais que desenvolvem subprojetos de música dentro do Pibid. A 
metodologia adotada incluiu a análise documental, 6 entrevistas semiabertas, 6 grupos focais e 49 questionários. 
Como técnica de análise dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo. Os resultados revelam conhecimentos da 
expertise e da ética profissional em construção no Pibid Música. O conjunto desses conhecimentos oferece pistas 
para fortalecer a profissionalidade do professor de música de escolas de educação básica, e nortear a reflexão sobre 
as propostas de formação dos cursos de licenciatura no Brasil. 
 
Autora : Dra. Nair Aparecida Rodrigues Pires 
 
Orientadora : Ângela Dalben 
 
Linha de Pesquisa : Políticas Públicas em Educação 
 
Realização : Programa de Pós-graduação em Educação (Coordenadora: Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca)  
 
*Obs. : Convidou-se a única tese indicada pelas Linhas de Pesquisa do PPGE para concorrer ao Prêmio CAPES 2016. 
 
 
 
• 19:00 às 22:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
PAINEL:  DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES E A 
REFORMA DA GRADUAÇÃO NA UFMG: O CURSO DE PEDAGOGIA EM PAUTA 
 
Resumo : Este painel pretende abrir espaço para discussão do Curso de Pedagogia com alunos e professores, tendo 
em vista a reforma proposta pela Resolução CNE/CP n. 2/2015 e a Reforma da Graduação na UFMG. Para tanto o 
painel está organizado em três momentos: 1º Momento: “Vale a Pena Ver De Novo” - Apresentação dos resultados da 
Tese de Doutorado de Michely Ferreira-Vargas, orientada pela Profa. Maria do Carmo Lacerda de Peixoto intitulada 
“Formação e inserção profissional do pedagogo: o panorama histórico desta carreira e os egressos do curso de 
Pedagogia presencial da Faculdade de Educação da UFMG”; 2º Momento: Resolução CNE/CP n. 2/2015 e a Reforma 
da Graduação na UFMG. Recentemente, o MEC publicou a Resolução CNE/CP nº 2, de 1º de julho de 2015, com as 
novas regras para licenciaturas, cursos de formação pedagógica para graduados e segundas licenciaturas, assim 
como para cursos destinados ao desenvolvimento profissional para o exercício do magistério. A Resolução aplica-se à 
formação de professores e gestores para atuar na educação básica, em todas as etapas e modalidades, nas 
diferentes áreas do conhecimento. O documento Reforma da graduação na UFMG foi elaborado pela Prograd para 
subsidiar discussões com a comunidade universitária ao longo de 2016. A proposta visa abordar as questões do 
ingresso e percurso dos estudantes da graduação na universidade, considerando-as como questões-chave para a 
definição de currículos flexíveis, adaptáveis tanto às aspirações individuais dos estudantes quanto às necessidades 
emergentes em uma sociedade marcada pela complexidade; 3º Momento: Apresentação do D.A e Discussões.. 
 
Participantes : Direção da FaE; Colegiado do Curso de Pedagogia; Professores do Curso de Pedagogia; Diretório 
Acadêmico e Representantes de Turma; Alunos do Curso de Pedagogia. 
 
Realização : Colegiado do Curso de Pedagogia (Coordenadoras: Suzana dos Santos Gomes; Maria Amália Almeida 
da Cunha) 
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18 de outubro de 2016 (Terça-feira) 
 
 
• 08:00 às 12:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
MESA REDONDA: A PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL EM DIÁLOGO: PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO 
GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL NA SALA DE AULA (GEPSA) 
 
Resumo : O Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Histórico-cultural na Sala de Aula (GEPSA) tem como 
objetivos desenvolver ensino, pesquisa e extensão sobre linguagem, discurso, cognição social, cultura e inclusão na 
sala de aula. Em busca de uma abordagem teórico-metodológica coerente com os pressupostos da psicologia 
histórico-cultural, estabelecemos um diálogo com a Etnografia Interacional e com a Sociologia da Infância. Nesta 
mesa, propomos a apresentação de cinco pesquisas desenvolvidas em nosso grupo. Três destas pesquisas estão 
situadas no contexto da Educação Infantil e têm como objetivos: (i) compreender as interações estabelecidas entre 
crianças de três anos de idade e entre essas e sua professora; (i) compreender os sentidos e significados da 
presença de professores homens em uma turma de crianças com cinco anos de idade e (iii) compreender os 
processos de constituição do ser humano em uma turma de bebês. As outras pesquisas que apresentaremos 
dialogam com o campo da música. A primeira delas investiga as possíveis contribuições da Música de Minas - Escola 
Livre na construção de identidades da música popular mineira urbana da atualidade. Já a segunda pesquisa busca 
compreender as brincadeiras musicais no contexto escolar dos anos iniciais do ensino fundamental. 
 
Participantes : Joaquim Ramos – Doutorando do Doutorado Latino-americano em Educação – FaE/UFMG; Lilian 
Souza Montalvão – Mestranda em Educação – FaE/UFMG; Luciana da Silva de Oliveira – Doutora em Educação – 
FaE/UFMG; Rodrigo Duarte Portela; Rita Cândido – Doutoranda em Educação – FaE/UFMG. 
 
Realização : Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Histórico Cultural na Sala de Aula (GEPSA) e Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil (NEPEI) – Coordenadoras: Maria de Fátima Cardoso Gomes 
e Vanessa Ferraz Almeida Neves. 
 
 
 
• 14:00 às 17:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
MESA REDONDA: PESQUISAS DE PÓS-DOUTORADO SOBRE INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Resumo : O NEPEI apresentará pesquisas de pós-doutorado desenvolvidas por três professoras da Faculdade de 
Educação vinculadas ao núcleo abordando três temáticas relevantes para os estudos acadêmicos desenvolvidos na 
área: 1) História da infância: leituras contemporâneas; 2) Profissão docente na Educação Infantil: algumas leituras; e 
3) Escritas inventadas e aprendizagem da língua escrita na Educação Infantil. 
 
Participantes : Cristina Gouvea - Professora da FaE; Lívia Fraga - Professora da FaE e Sara Mourão - Professora da 
FaE. 
 
Realização : Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Infantil e Infância – NEPEI (Coordenador: Ademilson de 
Sousa Soares). 

 
 
• 14:00 às 17:00 horas – Local: Laboratório de Informática (Sala 1202) 
 
OFICINA: INDICADORES EDUCACIONAIS: USOS, ACESSOS A FONTES PÚBLICAS E APLICAÇÃO 
 
Resumo : A Educação é uma das áreas que o Brasil possui mais tradição em produzir informações estatísticas, por 
meio dos dados gerados nas pesquisas de órgãos públicos como Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (INEP) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta oficina tem como finalidade 
apresentar os principais indicadores educacionais baseados nas pesquisas oficiais realizadas pelo INEP. Ao final 
desta oficina espera-se que os alunos sejam capazes de: (1) conhecer  os indicadores disponíveis; (2) compreender a 
utilidade deles para a pesquisa educacional e a prática profissional; e  (3) conhecer as principais fontes de acesso aos 
indicadores. As atividades da oficina serão realizadas no Laboratório de Informática.. 
 
Participantes : A oficina será ministrada pelas professoras: Flavia Xavier e Maria Teresa G. Alves. 
 
Realização : Núcleo de Pesquisa em Desigualdades Escolares (NUPEDE) – Coordenadoras: Maria Teresa Gonzaga 
Alves e Flavia Pereira Xavier. 

Observação importante : Número de vagas: 20 (vinte)  
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• 19:00 às 22:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
MESA REDONDA: LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Resumo : A atividade constará de uma mesa redonda com apresentação de quatro pesquisas já desenvolvidas e em 
desenvolvimento, apresentando uma proposta de aproximação de duas áreas de conhecimento: os estudos da 
infância e os estudos literários. O que une essas duas áreas é o entendimento de que o livro de literatura infantil e, 
consequentemente, as possibilidades de exploração de estratégias de leitura literária podem garantir o espaço da 
ficção como eixo constitutivo de sujeitos em formação.  Também haverá uma projeção de uma filmagem sobre a 
experiência de leitura literária com alunos de uma UMEI participantes do projeto “Letramento Literário na Educação 
Infantil”, financiado pela Fapemig. 
 
Participantes : Celia Abicalil Belmiro - pesquisadora FaE/UFMG; Vanessa Neves - pesquisadora FaE/UFMG; Bruna 
Leite Galvão – Mestranda em Educação – FaE/UFMG; Cristiene de Souza Leite Galvão – Mestre em Educação – 
FaE/UFMG; Tatyane Andrade– Mestre em Educação – FaE/UFMG. 
 
Realização : Programa Bebeteca e Leitura e Escrita na Primeira Infância (LEPI) – Coordenadores: Célia Abicalil 
Belmiro; Guilherme Trielli Ribeiro; Mônica Corrêa Baptista; Vanessa Ferraz Almeida Neves). 
 
 
 
 
 
• 19:00 às 22:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
OFICINA: DESCONSTRUINDO A “IDEOLOGIA DE GÊNERO”: A LUTA CONTRA AS DESIGUALDADES DE 
GÊNERO E SEXUALIDADE NOS CURRÍCULOS ESCOLARES 
 
Resumo : Nos dias de hoje e equivocadamente tem-se empregado a expressão “ideologia de gênero” na esfera 
pública, nos espaços deliberativos e nos discursos políticos de modo a desqualificar as Teorias de Gênero e 
Sexualidade. O debate foi particularmente acirrado entre 2014 e 2016, quando bancadas políticas se organizaram nas 
casas legislativas do país para excluir “gênero” e “orientação sexual” dos planos nacionais, estaduais e municipais de 
educação. Os embates em torno desse campo teórico, analítico e científico se acirraram no cenário político nacional, 
polarizando posições, produzindo perigosas e incorretas compreensões. Nesse contexto, o Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Currículos e Culturas (GECC) propõe a realização de uma oficina contestando os equívocos da 
expressão “ideologia de gênero”, de modo analisar conceitualmente a questão e potencializar o desenvolvimento de 
uma educação menos excludente. 
 
Participantes : Aline Gonçalves Ferreira -  Mestranda em Educação; Jéssica Sapore de Aguiar - Mestranda em 
Educação; João Paulo Lorena - Mestrando em Educação; Luíza Silva  - Mestranda em Educação; Tayline Silva 
Oliveira -  Mestranda em Educação; Évely Ribeiro - Graduanda em Pedagogia 
 
Realização : Grupo de Estudos e Pesquisas em Currículos e Culturas – GECC (Coordenadora: Marlucy Alves 
Paraíso) 
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19 de outubro de 201 6 (Quarta-feira)  
 
 
• 09:00 às 12:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
MESA REDONDA: INTERFACES DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA 
 
Resumo : Trata-se da apresentação das pesquisas de três professoras da FaE, pertencentes a grupos de pesquisa 
distintos, mas que têm a educação inclusiva como ponto comum. A pesquisa da professora Adriana Borges pertence 
ao campo da História da Educação Especial. Retoma três momentos: o primeiro (1930 – 1950) refere-se às classes 
especiais; o segundo (1950-1990) refere-se às escolas especiais e o terceiro, momento atual da educação inclusiva. A 
pesquisa da professora Mônica Rahme tem como eixo o conceito de laço social, a partir da psicanálise, e busca 
investigar a constituição da educação inclusiva como discurso, bem como seus efeitos para as práticas institucionais. 
A professora Libéria Neves, a partir das contribuições da psicanálise à educação, desenvolve pesquisa-intervenção 
com crianças e adolescentes que desafiam a escola; os quais se encontram em situação de exclusão, em vias de 
serem encaminhados às especialidades médicas na expectativa de um diagnóstico de deficiência intelectual. 
 
Participantes : Adriana Borges – Professora do DAE; Libéria Neves – Professora do DECAE; Mônica Maria Farid 
Rahme – Professora do DECAE 
 
Realização : CDPHA, LEPSI-MG, NIPSE (Coordenadores: Regina Helena de Freitas Campos, Marcelo Ricardo 
Pereira, Ana Lydia Bezerra Santiago) 
 
 
 
 
• 14:00 às 16:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 

“QUARTA NA PÓS ESPECIAL” 
 
MESA REDONDA: IMPACTOS DAS RECENTES ALTERAÇÕES NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS BRASILEIRAS 
NA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA EDUCAÇÃO SUPERIOR E NA PÓS-GRADUAÇÃO 
 
Resumo : A qualidade e a relevância social do Programa de Pós-graduação em Educação: Conhecimento e Inclusão 
Social da UFMG, produzidas com empenho e responsabilidade na diversidade de suas ações de formação de 
pesquisadoras(es), de desenvolvimento de  projetos e constituição de grupos de pesquisa, e de parceria na 
proposição, na implantação, no acompanhamento e na avaliação de propostas pedagógicas e políticas públicas,  são 
reconhecidas pela CAPES, que nos conferiu nas duas últimas avaliações a nota máxima. Entretanto, seu projeto 
ousado, mas responsável, se vê neste momento ameaçado pelas restrições orçamentárias e pelas dificuldades de 
interlocução com a agência e com a administração central, num cenário político de exceção. Dificuldades semelhantes 
deverão ser enfrentadas na Educação Básica e na Educação Superior. 
 
Participantes : Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca e Dalila Andrade Oliveira. 
 
Realização : Programa de Pós-graduação em Educação (Coordenadora: Maria da Conceição Ferreira Reis Fonseca; 
Coordenador do “Quarta na Pós”: Rodrigo Ednilson de Jesus) 
 
 
 
• 16:00 às 18:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
MESA REDONDA: EDUCAÇÃO, TRABALHO E MARXISMO 
 
Resumo : Esta mesa redonda contemplará, inicialmente, a apresentação do grupo de pesquisa GEPMTE, relatando o 
percurso percorrido pelo grupo desde sua fundação e as linhas de pesquisa trabalhadas pelo grupo. Também 
contaremos com a contribuição de dois trabalhos que estão sendo realizados por dois integrantes do grupo: Amanda 
Marcati e Leonardo Debossan, alunos da pós graduação da FaE-UFMG. Encerraremos com a apresentação do 
projeto “Educar e Formar na Perspectiva da ontologia do Ser Social: elementos teórico-metodologicos para dimensões 
da formação humana”. O projeto será apresentado pela bolsista de iniciação científica Brenda Sthephanie Diogo. 
 
Participantes : Luciana Amaral Praxedes - doutoranda do programa de pós graduação da FaE-UFMG; Amanda 
Aparecida Marcatti - doutoranda do programa de pós  graduação da FaE-UFMG; Leonardo Debossan - mestrando do 
programa de pós graduação da FaE-UFMG; Brenda Sthephanie Diogo – bolsista de iniciação científica do projeto 
“Educar e Formar na Perspectiva da ontologia do Ser Social: elementos teórico-metodológicos para dimensões da 
formação humana”. 
 
Realização : Grupo de Estudos e Pesquisas Marx,Trabalho e Educação – GEPMTE (Coordenadores: Hormindo 
Pereira Souza Júnior e Antônio Júlio de Menezes Neto). 
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• 16:00 às 18:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
MESA REDONDA: ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA: PROCESSOS DE APROPRIAÇÃO DA CULTURA ESCOLAR 
E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 
 
Resumo : Acompanhamos uma turma no início do ensino fundamental, ao longo de três anos, por meio de uma 
abordagem etnográfica em educação baseada em observação participante, videogravações e entrevistas. Nossos 
objetivos principais foram compreender os processos de apropriação da cultura escolar e construção do 
conhecimento, em particular no que se refere ao Ensino de Ciências. Propomos, nesta mesa, a apresentação de cinco 
trabalhos que analisaram diferentes aspectos dos processos observados na turma investigada, a saber: (i) relações 
entre ciência, imaginação e brincadeira; (ii) as diferentes trajetórias de participação de duas crianças nas rotinas 
educacionais; (iii) construção de práticas argumentativas na aprendizagem de ciências;  (iv) mobilização dos saberes 
docentes de uma professora pedagoga em aulas de ciências; (v) a agência dos artefatos no processo de 
aprendizagem em ciências. 
 
Participantes : Elaine Soares França – Doutoranda em Educação – FaE/UFMG; Luiz Gustavo Franco Silveira – 
Doutorando em Educação – FaE/UFMG; Natália Almeida Ribeiro – Doutoranda em Educação – FaE/UFMG; Rafael 
Alves Ferreira Almeida – Mestrando em Educação – FaE/UFMG; Samantha Maia – Mestranda em Educação – 
FaE/UFMG – FaE/UFMG; Virgínia Souza Oliveira – Aluna de Iniciação Científica – FaE/UFMG. 
 
Realização : Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Histórico Cultural na Sala de Aula (GEPSA); Núcleo de 
Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação Infantil (NEPEI) e Grupo de Pesquisa sobre os Modos de Produção e 
Circulação do Conhecimento (ANT-LAB) – Coordenadores: Danusa Munford; Francisco Ângelo Coutinho e Vanessa 
Ferraz Almeida Neves. 
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20 de outubro de 2016 (Quinta-feira) 
 
• 9:00 às 12:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
RELATO DE PESQUISA : SUPERDESIGNAÇÃO DE PROFESSORES NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DE MINAS 
GERAIS  
 
Resumo : Esta comunicação apresenta parte dos resultados de pesquisa sobre os professores da Rede Estadual de 
Ensino de Minas Gerais (REE-MG). A partir da exploração do Banco de Dados da Secretaria Estadual de Educação 
de Minas Gerais (SEE-MG), a pesquisa revelou quantos são os professores efetivos e contratados por tempo 
determinado nas escolas do Estado de Minas Gerais, e como esses números oscilaram entre 2009 e 2014. Trata-se 
de informação aparentemente simples, mas de difícil acesso, o que a torna preciosa. O quadro de superdesignação 
relevado é, além de surpreendente, um problema grave na gestão da educação em Minas Gerais, que impacta na 
qualidade da educação pública e clama por um redirecionamento da ação do Estado no campo educacional. 
 
Participantes : Marina Alves Amorim e Brenda Barreiros (Fundação João Pinheiro). 
 
Realização : Núcleo de Pesquisa sobre Profissão Docente (PRODOC) – Coordenadores: Margareth Diniz (UFOP) e 
Júlio Emílio Diniz-Pereira (UFMG) 
 
 
• 14:00 às 17:00 horas – Local: Auditório Prof. Neidson Rodrigues 
 
MESA REDONDA: A PESQUISA SOBRE EDUCAÇÃO E PROFISSÃO DOCENTE NA AMÉRICA LATINA: AS TESES 
NO ÂMBITO DO DOUTORADO LATINO-AMERICANO EM EDUCAÇÃO DA UFMG 
 
Resumo : Criado em 2010, o Doutorado Latino-Americano em Educação da UFMG, integrando o Programa de Pós-
Graduação em Educação, é fruto de um acordo de cooperação interinstitucional entre a Oficina Regional de Educação 
da UNESCO para América Latina e Caribe (OREALC/UNESCO); o Instituto de Educação Superior da UNESCO para 
América Latina e Caribe (IESALC/UNESCO), a Red Kipus e as seguintes universidades: Universidad Pedagógica 
Nacional de Mexico; Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela; Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia e Universidad Nacional de San Luis de Potosi de México. Recentemente iniciou atividades 
também na Universidad de Honduras. A mesa tem o objetivo de dar visibilidade à produção acadêmica e à 
experiência de internacionalização realizada no âmbito do DLA-Educação da UFMG, por meio da pesquisa doutoral 
de estudantes brasileiros e de países vizinhos (Argentina, Colômbia, Equador, Chile, Peru), sobre temas relacionados 
às políticas educativas, práticas curriculares, formação e profissão docente, sob diferentes abordagens e perspectivas 
teóricas. 
 
Participantes : Diego Fernando Bolaños (Colômbia) - estudante do DLA (tese em fase final de elaboração), linha de 
Psicologia, Psicanálise e Educação. Tema da Tese: "Constitución de subjetividad en adolescentes integrantes de 
agrupaciones juveniles de ciudad en Mar del Plata (Argentina) y Cali (Colômbia)". Felipe Andres Zurita Garrido (Chile) 
- estudante do DLA (tese em fase final de elaboração), linha de  História da Educação. Tema da Tese: "Las Políticas 
Públicas sobre el Trabajo Docente en Chile: análisis de la configuración estatal de la docencia durante la Dictadura 
Militar (1973-1990)". Daniel Fabián Roca Flores Pinto (Peru) - estudante do DLA (tese em fase final de elaboração), 
linha de Educação,  Cultura,  Movimentos Sociais e Ações Coletivas. Tema da Tese: "El trabajo del profesor 
universitario en una universidad peruana originaria de los movimientos estudiantiles".  Maria José B. Pinto Flores 
(Brasil) - egressa do DLA, professora adjunta da FAE/UFMG, tese defendida na linha de Políticas Públicas em 
Educação. Tema da Tese: Docência universitária na percepção dos professores de uma universidade pública no 
Brasil e na Argentina. Coordenadora da mesa: Lívia Maria Fraga Vieira. 
 
Realização : Doutorado Latino-Americano em Educação (DLA-Educação): Políticas Públicas e Profissão Docente – 
Faculdade de Educação – UFMG. Coordenadora: Lívia Maria Fraga Vieira 
 
 
• 14:00 às 17:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
MESA REDONDA: O SISU E SUA IMPLEMENTAÇÃO NA UFMG 
 
Resumo : Com base em dados disponibilizados pela própria universidade, serão discutidas as implicações da adesão 
da UFMG ao Sistema de Seleção Unificada – SiSU. Serão analisados basicamente três aspectos: o grau de eficiência 
alcançado na ocupação das vagas oferecidas pela universidade, considerando-se os fenômenos da não matrícula de 
alunos aprovados e da evasão e mudança de curso de parte dos matriculados; a possível diversificação do alunado 
em termos da origem geográfica; os possíveis efeitos do SiSU e da chamada Lei de Cotas sobre o perfil social dos 
alunos atendidos pela instituição. 
 
Participantes : Cláudio Marques Martins Nogueira - Professor do DECAE e do Programa de Pós Graduação em 
Educação da UFMG; Bréscia França Nonato - Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Educação da UFMG;   
Gustavo Meireles Ribeiro - Doutorando do Programa de Pós Graduação em Educação da UFMG; Sandra Regina 
Dantas Flontino - Mestranda do Programa de Pós Graduação em Educação da UFMG; Cecília Nogueira - Bolsista de 
Iniciação Científica; João Pedro Mourão - Bolsista de Iniciação Científica e Hannah Cepik - Bolsista de Iniciação 
Científica. 
 
Realização : Observatório Sociológico Família Escola (OSFE) – Coordenadora: Maria José Braga Viana 
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• 14:00 às 17:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
MESA REDONDA: LABORATÓRIO GEINE: PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 
PARA O PÚBLICO ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 
Resumo : A inclusão do público alvo da Educação Especial no contexto do ensino comum tem sido foco de grandes 
debates e pesquisas na área da Educação e Educação Especial, principalmente, no que tange a busca de estratégias 
e recursos, a fim de favorecer o desenvolvimento integral do sujeito incluído nas escolas comuns. A proposta do 
Laboratório Interdisciplinar de Produção de Objetos de Aprendizagem para a pessoa com deficiência é uma iniciativa 
do GEINE, da Faculdade de Educação/UFMG. Representa o esforço para articular ensino, pesquisa e extensão, na 
busca de elaborar objetos pelas estudantes de graduação bolsistas e pesquisadoras voluntárias desse grupo, que 
serão implementados e avaliados, nas escolas parceiras que têm alunos (as) matriculados (as) com diversos tipos 
deficiência. A proposta da mesa redonda é apresentar os protótipos dos objetos confeccionados por esse grupo e 
também os recursos de Tecnologia Assistiva disponíveis no GEINE. 
 
Participantes : Regina Célia Passos Ribeiro de Campos (coordenadora do GEINE); Beatriz Torres (Aluna da 
Pedagogia - FaE/UFMG); Fabiana Cavalcante (Pesquisadora voluntária do GEINE); Juliana Fernandes (Aluna da 
Arquitetura/UFMG); Mariana Lima (Aluna da Matemática/UFMG); Mariana Mendes (Aluna da Pedagogia/UFMG); 
Mariane Olinda (Aluna da Pedagogia/UFMG); Nayara Marra (Aluna da Engenharia Química/UFMG); Priscila Viana 
(Pesquisadora voluntária do GEINE). 
 
Realização : Laboratório Interdisciplinar de Produção de Objetos de Aprendizagem para a Pessoa com Deficiência do 
Grupo Interdisciplinar de Estudos sobre Educação Inclusiva e Necessidades Educacionais Especiais (GEINE) – 
Coordenadora: Regina Célia Passos Ribeiro de Campos). 
 
 
 
• 19:00 às 22:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
RODA DE CONVERSA: EDUCAÇÃO POPULAR E JUVENTUDES: CORPO E PALAVRA EM PROCESSOS 
EDUCATIVOS 
 
Resumo : A roda de conversa “Educação popular e juventudes: corpo e palavra em processos educativos” pretende 
compartilhar as experiências de educadoras/es sociais que desenvolvem ações educativas com jovens em diferentes 
espaços. As/os convidadas/os atuam como educadoras/es em variados programas sociais, políticas públicas, escolas. 
Poesia, rap e dança são elementos centrais nas práticas formativas. Assim, a roda de conversa objetiva criar diálogos 
sobre os processos educativos escolares e não escolares, bem como os desafios e potencialidades das relações 
entre educação e culturas juvenis. Além disso, a proposta de atividade pode potencializar o debate sobre pesquisa, 
ensino e extensão tendo em vista as reflexões sobre as práticas culturais e as ações coletivas da juventude na cidade 
e as metodologias de trabalho com jovens. 
 
Participantes : Juliana Batista dos Reis – mediadora – Professora da Faculdade de Educação; Sheylla Bacellar – 
educadora social; Nívea Sabino – educadora social; Bim Oyoko – educador social; Russo APR – educador social. 
 
Realização : Observatório da Juventude (Coordenadores: Juliana Batista dos Reis e Juarez Dayrell). 
 
 
 
• 19:00 às 22:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
MESA REDONDA: LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Resumo : O projeto “Leitura e Escrita na Educação Infantil” é uma iniciativa que reuniu uma equipe composta por 
professoras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), bem como profissionais da Coordenação Geral de 
Educação Infantil, que pertence à Secretaria de Educação Básica/Ministério da Educação. Algumas perguntas 
orientaram nosso percurso, entre elas, Qual é a função da Educação Infantil no acesso das crianças à cultura escrita? 
Qual é o seu papel na formação de leitores? Que temas, conteúdos, saberes e conhecimentos devem constituir a 
formação das professoras da Educação Infantil para lhes assegurar práticas que respeitem as especificidades das 
crianças dessa faixa etária? Nesta mesa redonda iremos discutir algumas questões em particular: (i) a especificidade 
da docência na Educação Infantil; (ii) relações entre infância e cultura; (iii) o conceito de cultura escrita e suas 
implicações para a prática pedagógica da Educação Infantil; (iv) a leitura literária com crianças, incluindo os bebês, e 
suas famílias. 
 
Participantes : Ana Maria de Oliveira Galvão; Célia Abicalil Belmiro; Isabel Oliveira e Silva; Maria Cristina Soares de 
Gouvêa – Professoras da FaE/UFMG; Kelly Aparecida de Souza Queiroz – Professora da RMEBH; ex-bolsista do 
Projeto Leitura e Escrita FaE/UFMG. 
 
Realização : Leitura e Escrita na Educação Infantil (LEPI), Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Infância e Educação 
Infantil (NEPEI) e Grupo de Estudos e Pesquisas em Psicologia Histórico Cultural na Sala de Aula (GEPSA) – 
Coordenadoras: Mônica Corrêa Baptista e Vanessa Ferraz Almeida Neves. 
. 
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21 de outubro de 201 6 (Sexta-feira)  
 

• 9:00 às 12:00 horas – Local: Sala 402 
 
PALESTRA : SENSO NUMÉRICO EM CRIANÇAS: OS SIGNIFICADOS E OS USOS ATRIBUÍDOS AOS 
NÚMEROS EM DIFERENTES SITUAÇÕES DE INVESTIGAÇÃO 
 
Resumo : Sentido numérico se refere a uma compreensão geral sobre números, suas propriedades e relações, 
seus usos e significados em situações variadas do cotidiano. A presente palestra trata de um conjunto de três 
estudos conduzidos com crianças alunas do segundo ano do Ensino Fundamental (7-8 anos) de diferentes níveis 
socioeconômicos. O estudo 1 consistiu em observações no contexto familiar de diferentes tipos de atividades 
realizadas pela criança que envolviam a matemática. O estudo 2 era uma entrevista para identificar os usos 
atribuídos aos números, de maneira geral, por essas crianças nas situações do dia a dia. O estudo 3consistia em 
uma tarefa de múltipla escolha em que o participante era solicitado a fazer julgamentos sobre situações numéricas 
envolvendo números e medidas. As observações em casa mostraram que atividades lúdicas com números e 
situações que requeriam medições eram as mais frequentes. Na entrevista, os usos atribuídos aos números foram 
classificados em diferentes tipos: de natureza intelectual, usos escolares e extraescolares. Na tarefa de múltipla 
escolha, observaram-se diferentes níveis de sentido numérico. De modo geral, as crianças apresentam um sentido 
numérico que precisa ser conhecido pelos professores e considerado nas situações de ensino. 
 
Palestrante : Alina Galvão Spinillo (Universidade Federal de Pernambuco - UFPE). 
 
Realização : Linha de Pesquisa em Educação Matemática do PPGE/FaE/UFMG (Coordenadora: Maria Laura 
Magalhães Gomes). 
 

 
 

• 9:00 às 12:00 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 

 
MESA REDONDA: PESQUISAS EM EJA 
 
Resumo : Resultados de mestrados e doutorados recentes na FaE/UFMG no campo de estudos de Educação de 
Jovens e Adultos. 
 
Participantes : Profa. Ms. Ediany P. Lima (PBH), Profa. Dra. Maria Cristina Silva (UEMG) e Prof. Doutorando 
Neilton Cruz (Rede Municipal de Porto Seguro). 
 
Realização : Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) – Coordenadoras: Analise J. da Silva e Carmen L. 
Eiterer. 
 

 
 
• 14:00 às 17:30 horas – Local: Auditório Prof. Luís Pompeu 
 
MESA REDONDA: EDUCAÇÃO DO CAMPO, FORMAÇÃO DE EDUCADORES E PRODUÇÃO DE 
CONHECIMENTOS 
 
Resumo : A Educação do Campo se constitui na atualidade como um território de lutas, de conquistas de políticas 
públicas e de geração de práticas. Os protagonistas desta construção são os povos campesinos, que organizados em 
movimentos sociais e sindicais vem empreendendo esforços para conquistar o direito à educação.  Neste sentido a 
FaE/UFMG se constitui como uma parceira deste movimento quando organiza a formação de educadores no curso de 
Licenciatura em Educação do Campo (LeCampo). A Mesa Redonda a ser apresentada  tem como objetivo socializar a 
produção acadêmica desenvolvida em torno do curso. Contará com a participação de docentes, graduandos e pós-
graduandos que apresentarão trabalhos desenvolvidos em seis Linhas de Pesquisas organizadas a partir do Núcleo 
de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo: Ciências da Vida e da Natureza, formação de Educadores do 
Campo; Letramentos em comunidades do campo: práticas sociais de leitura e de escrita em situações escolares e não 
escolares; Educação, território e trabalho; Educação do Campo: representações sociais, formação e prática docente 
em contextos campesinos; Educação do Campo: Educação do Campo: gestão, organicidade e pedagogia da 
alternância na formação de educadores. 
 
Participantes : 1) Linha de Pesquisa: Ciências da Vida e da Natureza, formação de Educadores do Campo 

A área de CVN da Licenciatura do Campo da UFMG tem como desafio a composição de currículos em sintonia com 
práticas e demandas reais pautadas pelas populações do campo (agricultores familiares, assentados e geraizeiros) e 
a mediação de conhecimentos científicos, em diálogo com outros saberes, para compreensão, posicionamento e ação 
transformadora. O diálogo entre diferentes domínios de conhecimento e, particularmente, entre as perspectivas 
científica e outras (conhecimentos da tradição, religiosos e do cotidiano) são recorrentes nos temas de estudo da 
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Educação do Campo. Muitas vezes esse diálogo envolve tensionamentos e incompatibilidades; outras vezes, 
complementaridade, diálogos produtivos e mesmo colaboração. Neste breve relato iremos apresentar pesquisas 
realizadas neste contexto, algumas já concluídas, outras em andamento. Em uma delas (Crepalde, 2016), 
identificamos   discursos híbridos intencionais, produzidos por estudantes da licenciatura do campo em situações de 
aprendizagem do conceito de energia e refletimos sobre suas implicações para a educação em ciências em 
perspectiva intercultural. Outro trabalho, o qual está em andamento, busca compreender as relações de diferentes 
atores na construção dos tempos e espaços de formação do curso de Licenciatura em Educação do Campo, na área 
de CVN. Como primeiros apontamentos, verificou-se que o modo de vida no campo, os impactos socioambientais 
causados pela mineração, a interação dos estudantes com o professor universitário, dentre outros fatores, foram 
capazes de performar realidades e ontologias complexas no que diz respeito a um grande desastre ambiental 
(Coutinho et al, 2016). Identificamos que as conexões estabelecidas entre atores humanos e não humanos podem 
contribuir para a performance de uma aprendizagem da docência em ciências no que se refere à forma de se abordar, 
nas escolas do campo, questões complexas como a dos impactos socioambientais causados pela mineração (Silva et 
al., 2016). Em outro trabalho, também em desenvolvimento, procura-se identificar os estilos de pensamento sobre 
“natureza” construídos pelos licenciandos em Educação do Campo, área Ciências da Vida e da Natureza/turma 2013, 
considerando as influências dos coletivos de pensamento de seus próprios contextos de origem em 
associação/diálogo, com o coletivo de pensamento da academia. Mediante tal investigação, dentre outras 
contribuições, pretende-se problematizar os desafios para a formação de professores sob uma perspectiva 
intercultural. Os registros realizados até o momento e que se encontram em fase de análise parecem apontar para a 
existência, junto ao grupo pesquisado, de mais de um estilo de pensamento sobre “natureza”, marcados muito 
fortemente por influências da formação na educação básica, do tipo de trabalho dos pais e da inserção - ou não - em 
movimentos sociais. Ainda, tais estilos parecem sofrer complicações ao serem colocados em diálogo com as formas 
de pensar da academia sobre “natureza”, sinalizando para processos de mutação, isto é, para a conformação 
de estilos de pensamento inéditos. Esses últimos, talvez, de caráter próprio de um licenciando em educação do 
campo, imerso em processos de formação com orientação intercultural.  
Pesquisadores: Orlando Gomes de Aguiar - Docente/FaE-UFMG; Marina de Lima Tavares – Docente/FaE-UFMG; 
Francisco Ângelo Coutinho - Docente/FaE-UFMG; Rodrigo Crepalde – Egresso do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: conhecimento e inclusão social; Doutoranda Márcia Maria Martins Parreiras - Programa de Pós-Graduação 
em Educação: conhecimento e inclusão social; Mestranda Ana Paula da Silva - Programa de Pós-Graduação em 
Educação: conhecimento e inclusão social 
 
2) Linha: Letramentos em comunidades do campo: práticas sociais de leitura e de escrita em situações escolares e 
não escolares 
 
O grupo de pesquisa desenvolve projetos que têm por objetivo compreender  práticas de letramento em comunidades 
do campo, focando tanto as práticas de leitura e de escrita escolares quanto as não escolares. Para essa 
compreensão são observadas e analisadas práticas de letramento que ocorrem no interior da escola buscando uma 
relação com os usos da leitura e da escrita praticadas em outras instâncias sociais. Os diferentes letramentos, 
incluídos os digitais, que pouco a pouco são incorporados pelas populações que moram no meio rural,  bem como a 
ampliação dos conceitos de leitura e de escrita na perspectiva da multimodalidade da linguagem, também interessam 
a este projeto. Esses conceitos serão focalizados segundo a multiplicidade de gêneros e seus usos em sociedades 
tradicionais, sejam eles de natureza acadêmica e escolar ou de natureza cotidiana e familiar.  
 
Pesquisadores: Maria Zélia Versiani Machado - Docente/FaE-UFMG; Gilcinei Teodoro Carvalho - Docente/FaE-
UFMG; Carlos Augusto Novais - Docente/FaE-UFMG; Doutoranda Ana Paula da Silva Rodrigues - Programa de Pós-
Graduação em Educação: conhecimento e inclusão social 
 
3) Linha de pesquisa: Educação, território e trabalho 

O foco da linha de pesquisa se constitui de diferentes estudos sobre a  Educação, Território e trabalho. O foco 
principal é um estudo ampliado sobre as pesquisas realizadas sobre a educação, especialmente a educação do 
campo e sua relação com os territórios, compreendido ai a dimensão do trabalho como processo educativo. Nosso 
interesse é sistematizar um conjunto de pesquisas, que articuladas nos impõem questões conceituais que nos 
permitam refletir juntamente com os pressupostos metodológicos próprios das pesquisas das ciências sociais. 
 
Pesquisadores: Maria de Fátima Almeida Martins – Docente/FaE-UFMG; Alida Alves Leal - Docente/FaE-UFMG; 
Doutorando Gilvander Luís Moreira -  Programa de Pós-Graduação em Educação: conhecimento e inclusão social; 
Doutoranda Camila Zucon Ramos Siqueira - Programa de Pós-Graduação em Educação: conhecimento e inclusão 
social; Doutorando  Leandro Luciano da Silva - Programa de Pós-Graduação em Educação: conhecimento e inclusão 
social. 

4) Linha:  Educação do Campo, Cultura e Matemática 

Estudo e Pesquisa  dos saberes matemáticos oriundos de distintos contextos socioculturais do Campo e as 
implicações na Educação do Campo e na Formação do Educador  Matemático. Etnomatemática: Escola, Cultura e 
Diversidade. 

Pesquisadores: Wagner Ahmad Auarek - Docente/FaE-UFMG; Filipe Santos Fernandes - Docente/FaE-UFMG; 
Mestrando Cleper de Arruda Lima –Programa de Mestrado Profissional Educação e Docência 
 
5) Linha: Educação do Campo: representações sociais, formação e prática docente em contextos campesinos 
 
Os trabalhos a serem apresentados abordarão aspectos relativos aos desafios psicossociais presentes nos processos 
de formação para atuação em contextos campesinos. Temas como violência, escrita e práticas artísticas serão 
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discutidos a partir dos desafios colocados para os licenciados no que diz respeito a apropriação dos mesmos como 
conhecimentos a serem abordados como conteúdos vinculados a prática concreta de vida das pessoas que trabalham 
e vivem no campo. 
 
Pesquisadores: Maria Isabel Antunes-Rocha – Docente/FaE-UFMG; Roberto Telau – egresso do Programa de Pós-
Graduação em Educação: conhecimento e inclusão social; Luiz Ribeiro – egresso do Programa de Pós-Graduação em 
Educação: conhecimento e inclusão social; Doutoranda Welessandra Aparecida Benfica - Programa de Pós-
Graduação em Educação: conhecimento e inclusão social; Doutoranda Cristiene Adriana da Silva Carvalho - 
Programa de Pós-Graduação em Educação: conhecimento e inclusão social 
 
6) Linha: Educação do Campo: gestão, organicidade e pedagogia da alternância na formação de educadores 
 
Os trabalhos desenvolvidos na Linha abordam temáticas relacionadas aos aspectos de gestão de processos 
educativos em contextos escolares e não escolares, focalizando a organicidade como estratégia de organização de 
educandos e educadores na perspectiva da Educação do Campo. 
 
Pesquisadores: Antônia Vitória Soares Aranha – Docente/FaE-UFMG; Geraldo Márcio Alves dos Santos – 
Docente/FaE-UFMG ; Sonia Maria Roseno – Docente/UEMG; Erica Justino – Egressa do Programa de Mestrado 
Profissional  Educação e Docência; Doutorando João Batista Begnani - Programa de Pós-Graduação em Educação: 
conhecimento e inclusão social 
 
Realização : Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo (Coordenadoras: Maria Isabel Antunes Rocha e 
Maria de Fátima Almeida Martins) 
 
 
 
• 14:00 às 17:00 horas – Local: Sala de Teleconferências 
 
MESA REDONDA: AS POLÍTICAS DOCENTES NO BRASIL HOJE 
 
Resumo : Discutir o tema das políticas docentes no Brasil hoje, sobretudo aquelas abordadas no âmbito do Plano 
Nacional de Educação (2014-2024) e sua repercussão no trabalho dos profissionais de ensino da educação básica. 
Esta mesa redonda irá se pautar nas análises oriundas das pesquisas desenvolvidas no Gestrado/UFMG, bem como 
das investigações de doutorado desenvolvidas pelos componentes da mesa. 
 
Participantes: Edna Borges – Doutora em Educação FaE/UFMG e Professora Substituta DMTE (Didática); Membro do 
Gestrado UFMG; Sâmara Carla Lopes Guerra de Araújo - Doutoranda do PPGE/FaE/UFMG; Membro do Gestrado 
UFMG; Arinalda Silva Locatelli - Doutoranda do PPGE/FaE/UFMG; Membro do Gestrado UFMG. 

 
Realização : Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente - GESTRADO/UFMG (Coordenadoras: 
Dalila Andrade Oliveira e Adriana Maria Cancella Duarte). 
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EXPEDIENTE: 
 
 
Reitor da UFMG : Jaime Arturo Ramírez 
 
Vice-Reitora da UFMG : Sandra Regina Goulart Almeida 
 
Pró-Reitor de Pesquisa PRPq/UFMG : Ado Jório de Vasconcelos 
 
Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa PRPq/UFMG : Mônica Maria Diniz Leão 
 
Diretora da Faculdade de Educação - FaE/UFMG : Juliane Corrêa 
 
Vice-Diretor da Faculdade de Educação - FaE/UFMG : João Valdir de Souza 
 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Educaç ão FaE/UFMG: Maria da Conceição F. Reis Fonseca 
 
Vice-Coordenadora do Programa de Pós-graduação em E ducação FaE/UFMG : Danusa Munford 
 
Coordenador do Núcleo de Assessoramento à Pesquisa NAPq/FaE/UFMG : Júlio Emílio Diniz-Pereira 
 
Secretário do NAPq/FaE/UFMG : Erike Couto 
 
Comissão Organizadora do XII Encontro de Pesquisa e m Educação – FaE/UFMG : Adriana Duarte, Júlio Emílio 
Diniz-Pereira (Coordenador Geral), Libéria Neves, Lúcia Helena Álvarez, Marco Scarassatti, Renata Aspis, Valéria 
Barbosa de Resende (pela Câmara de Assessoramento à Pesquisa FaE/UFMG); Maria da Conceição Ferreira Reis 
Fonseca e Rodrigo Ednilson de Jesus (pelo Programa de Pós-graduação em Educação).  
 
Comissão de Avaliação dos Trabalhos de Iniciação Ci entífica (dia de avaliação) : Adriana Duarte (14/10), Anna 
Paula Vencato (13/10), Libéria Neves (13/10), Luís Gustavo D’Carlos Barbosa (13/10), Maria Gorete Neto (14/10), 
Maria José Flores (14/10), Valéria Barbosa de Resende (13/10) e Vanessa Neves (14/10). 
 
 
 

 
 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2016. 
 


