
Os professores do Mestrado Profissional Formação de Gestores Educacionais e do Mestrado 
Acadêmico em Educação participaram de inúmeros eventos científicos em 2015. Menção deve 
ser feita ao XII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE – III Seminário 
Internacional de Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE - V 
Seminário Internacional sobre Profissionalização Docente (SIPD/Cátedra 
Unesco/Fundação Carlos Chagas) e o IX Encontro Nacional Sobre Atendimento Escolar 
Hospitalar – ENAEH/PUCPR/26 a 29/10/2015. O evento contou com a participação de 
professoras do Programa e de vários alunos dos Programas de Mestrado em Educação e de 
Formação de Gestores Educacionais. As seguintes mesas redondas foram organizadas com a 
participação de professoras do Programa: 
 
- SITUAÇÕES DE CONFLITO EM ESCOLAS PÚBLICAS: TENSÕES E CONTRADIÇÕES NO (DO) 
TRABALHO COTIDIANO – Coordenação: Angela Maria Martins (UNICID e FCC). Nessa mesa, 
a professora Vanda Mendes Ribeiro apresentou o trabalho elaborado com Claudia Lemos Vovio 
(UNIFESP): “Distinguindo e analisando situações de violência escola”. A professora Angela 
Maria Martins apresentou o trabalho “Significados atribuídos por professores mediadores 
comunitários a situações de conflito e violência em escolas públicas”, elaborado em conjunto 
com as professoras Cristiane Machado e Ecleide Furlanetto.  
- MESTRADOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO: DILEMAS E DESAFIOS – Coordenação: Flávia 
Werle (UNISINOS). A professora Angela Maria Martins apresentou o trabalho “Possibilidades 
e estratégias de formação em Mestrados Profissionais no campo da educação: dilemas e 
desafios”. No âmbito do evento a professora Angela Maria Martins ainda participou de reunião 
na Universidade Federal do Paraná para reorganizar critérios na ficha de avaliação dos 
Mestrados Profissionais.  
- DOCÊNCIA: VALORES SOCIAIS, IDENTIDADE E AVALIAÇÃO - Coordenação: Sandra Lúcia 
Ferreira (UNICID/PUC-SP). Nessa mesa, a professora Ecleide Cunico Furlanetto apresentou o 
trabalhão elaborado em conjunto com a Professora Maria Conceição Passeggi UFRN e Maria 
Rosário de Carvalho (UFRN) “Valores sociais e exercício da docência: representações de 
professores”. 
- COMPLEXIDADE, CRIATIVIDADE E O TERCEIRO INCLUÍDO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
- Coordenação: Ecleide Cunico Furlanetto (UNICID). Nessa mesa a professora Ecleide Cunico 
Furlanetto apresentou o trabalho: “Narrativas sobre a invenção de si: um diálogo com Edgar 
Morim visando ampliar a compreensão sobre os processos formativos”. 
- INFÂNCIAS: NARRATIVAS, FORMAÇÃO E POLÍTICAS EDUCACIONAIS - Coordenação: 
Marineide Gomes de Oliveira (UNIFESP). Nessa mesa a professora Ecleide Cunico Furlanetto 
apresentou o trabalho: “Reflexões infantis a respeito do papel do professor nas escolas de 
infância”. 
- ESCOLAS EFICAZES: FATORES DE ELEVADO DESEMPENHO ESCOLAR EM CONTEXTO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL – Coordenação: Adolfo Ignacio Calderón (PUC/Camp). A 
professora Vanda Mendes Ribeiro apresentou o trabalho “Vulnerabilidade social no território e 
desigualdade escolar”. 
- CONVERGÊNCIAS TEÓRICAS NOS ESTUDOS EM REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E SEU APORTE 
PARA A EDUCAÇÃO – Coordenação: Romilda Teodora Ens (PUCPR). A Professora Adelina 
Novaes apresentou o trabalho “A ontologia dialógica do campo das representações sociais e sua 
contribuição para os estudos educacionais”. 
 
Destaque deve ser dado ao VI Encontro de Políticas Públicas de Educação e Formação de 
Professores: Implementação do Plano Nacional de Educação: limites e 
perspectivas/UNICID/03 e 04/11/2015. O evento consolida uma longa trajetória na divulgação 
de pesquisas realizadas no âmbito do Programa de Mestrado em Educação, iniciativa agora 
somada ao Mestrado Profissional Formação de Gestores Educacionais, recém aprovado pela 
Capes. A professora Vanda Mendes Ribeiro presidiu a comissão organizadora em conjunto com 
as professoras Maria Aparecida Guedes Monção, Sandra Ferreira e Margarete May B. Rosito. O 
Encontro - que contou com a participação na mesa de abertura do dia 04/11 do reitor, professor 
Dr. Luis Henrique Amaral – foi estruturado com mesas redondas que contemplaram temas 



relevantes no campo das políticas públicas educacionais e de formação de professores: 
“Processos formativos no campo da educação: dilemas e tensões”, com a participação de 
Bernardete Angelina Gatti (Fundação Carlos Chagas); Magali Aparecida Silvestre (Unifesp); 
Marcos Ferreira Santos (Feusp). “Políticas públicas de educação, avaliação e práticas de 
gestão”, com a participação de Ocimar Munhoz Alavarse (Feusp); Sofia Lerche Vieira 
(Uninove); Salomão Ximenes (UFABC). Um dos objetivos centrais, largamente atingido, foi 
promover aos alunos da pós-graduação da UNICID a oportunidade de discutir com excelentes 
pesquisadores da área e também experimentar a produção de textos de gêneros científicos, tais 
como o artigo, a apresentação oral e o pôster. O evento contou também com inscrições de textos 
de outras universidades tais como a UNIFESP, a PUC/SP e o Mackenzie. Foram cerca de 70 
trabalhos inscritos, sendo 59 artigos para apresentação oral e 12 pôsteres.  
 
Outros eventos 
 
Adelina de Oliveira Novaes 
 
- XII Congresso Nacional de Educação – EDUCERE - III Seminário Internacional de 
Representações Sociais, Subjetividade e Educação – SIRSSE - V Seminário Internacional 
sobre Profissionalização Docente (SIPD/Cátedra Unesco/Fundação Carlos Chagas) e o IX 
Encontro Nacional Sobre Atendimento Escolar Hospitalar – ENAEH/PUCPR/26 a 
29/10/2015. A professora Adelina Novaes participou da Comissão de Organização e da 
Coordenação do Comitê Científico. Também coordenou – em conjunto com a professora Lúcia 
Villas Boas, da Fundação Carlos Chagas e da Universidade Metodista - a reunião técnica do 
CIERs-Ed e da Cátedra UNESCO sobre Profissionalização Docente. 
 
- IX Jornada Internacional sobre Representações Sociais (JIRS) E VII Conferência 
Brasileira sobre Representações Socais (CBRS). 24 a 27/11/2015/Teresina (PI). Coordenou 
o Simpósio “Representações, sujeito e subjetividade social: a contribuição da TRS para a 
transformação de práticas”, com a participação de Pedrinho Guareschi; Susana Seidmann e 
Arthur Arruda Leal Ferreira. No contexto do evento, a professora participou da reunião do 
Programa Internacional de Pesquisa acerca da Triologia Quatsi, coordenado internacionalmente 
por Denise Jodelet e Béatrice Madiot, e nacionalmente por Brígido Vizeu Camargo (financiado 
pela École des Hautes Études en Sciences Sociales e agências de fomento nacionais e 
internacionais). Participou da comissão científica do evento. 
 
- IV Congreso Internacional de Psicología del Tucumán. Universidad Nacional de 
Tucumán. 17 a 19/09/2015/San Miguel del Tucumán/Argentina. Ministrou a conferência 
“Representaciones sociales, subjetividad y possibilidades de transformacion social”. Também 
participou das seguintes mesas-redondas: “La aplicabilidad del concepto de representaciones 
sociales a la investigación psicológica” e “Proyetos de tesis en representaciones sociales”.  
 
- Conferência “La teoria das representaciones sociales”. Escuela Nacional de Antropología 
de História. 02/06/2015/Cidade do México. Proferiu, de Londres, a palestra homônima ao 
título do evento por meio da Internet. 
 
- “The Vision of Social Psychology”, The London School of Economics and Political 
Science, 11 e 12/06/2015/Londres/UK. Participou do evento que contou com a presença de 
expoentes pesquisadores para debater o futuro da psicologia social enquanto disciplina no Reino 
Unido.  
- I Seminário da rede colaborativa de pesquisa “Resilience and Porosity of City Borders: A 
Psychosocial investigation in three Brazilian cities”/The London School of Economics and 
Political Science. 06 a 10/02/2015/Londres/UK. Participou do evento com vistas a definir os 
contornos do projeto em rede e elaborar planos de ação.  
 
Ana Paula Ferreira da Silva 

http://blogs.lse.ac.uk/psychologylse/2015/06/15/the-vision-of-social-psychology-photo-gallery/


 
- IV Congreso Latinoamericano de Antropología – Cidade do México/07 a 10/10/2015. 
Participou do grupo de trabalhos sobre “Educación en contextos de desigualdad social y 
diversidad cultural. Aproximaciones desde la Antropología”. Apresentou o trabalho “Atribuição 
de professores e “alunos-problema”: da cultura escolar às desigualdades de oportunidade”. 
 
- I Congresso Internacional Interdisciplinar sobre Igualdade Racial e Diversidade 
Cultural e VIII Semana de Educação para as Relações Étnico-Raciais – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie/ São Paulo/16-19/11/2015. A professora participou do Comitê de 
Organização do evento, como Secretária Executiva e do Comitê Científico. O financiamento da 
Capes possibilitou a vinda de dois professores da Angola – Prof. Ms. Francisco A. M. 
Chocolate, Pró reitor da Universidade Onze de Novembro - Angola e a Profa. Dra. Constança 
do Nascimento da R. F. de Ceita, da Univerisade Agostinho Neto – Angola. Durante o evento 
estabeleceu contato para fechar dois convênios, um com o Prof. Ms. Francisco A. M. Chocolate, 
da Universidade Onze de Novembro - Angola e o segundo com a Profa. Dra. Constança do 
Nascimento da R. F. de Ceita, da Universidade Agostinho Neto – Angola. Ambos os convênios 
estão em tramitação. 
 
- XII Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional/São Paulo/24-27/06/2015. 
Participou da mesa temática “Psicologia e Educação: a formação inicial de professores”, 
apresentando o trabalho “A docência como profissão: aspectos introdutórios da formação de 
professores de Psicologia”. 
 
- IX Congresso Norte-Nordeste de Psicologia/Salvador/13-16/05/2015. Apresentou o 
trabalho “Processos de Socialização e Aprendizagem Escolar: quando os Estigmas Interferem 
nessa Relação”, no Simpósio “Ensino e Aprendizagem em diferentes espaços educacionais: uma 
Contribuição da Psicossociologia”. 
 
Angela Maria Martins 
 
- XXVII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação/Centro de 
Convenções/Olinda/PE, de 08/04 a 11/04. A professora integrou a Comissão de Organização 
do evento e a coordenação do eixo 8 do Comitê Científico. Apresentou também o trabalho 
“Capacidade Institucional de municípios paulistas na implementação de suas políticas 
Educacionais”. No evento a professora ainda participou como conferencista do Simpósio 
“Planejamento da Educação e cooperação e autonomia dos entes federados”. 
 
- II Colóquio Internacional de Ciências Sociais da Educação – o Governo das escolas: 
atores, políticas e práticas. Universidade do Minho/Braga/Portugal/01 a 04/10/2015. 
Apresentou o trabalho “Situações de conflito, indisciplina e violência: o campo de tensão na 
gestão de escolas públicas”, elaborado em conjunto com a professora Cristiane Machado. 
 
- Organizou o Seminário “A gestão da escola pública: desafios em situações de conflito”, em 
01/06/2015 no Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, no âmbito 
de pesquisa financiada pelo Edital Universal do CNPq, em parceria com a Universidade Federal 
de Pernambuco e a Universidade Federal de São Carlos. No seminário apresentou o trabalho “O 
Sistema de Proteção Escolar: pressupostos e dilemas”. No mesmo evento, a professora Cristiane 
Machado apresentou o trabalho elaborado em conjunto com a professora Angela Maria Martins: 
“O que revela a Prova Brasil sobre situações de conflitos em escolas públicas? Cenários 
delineados pela visão de docentes”. A professora permaneceu em Portugal de 26/09 a 
04/11/2015 para fechar dois convênios: o primeiro, com o professor Licínio Lima, da 
Universidade do Minho (Braga); o segundo, com a professora Mariana Gaio Alves, da 
Universidade Nova de Lisboa (Lisboa/Quinta da Caparica).  
 
Celia Maria Haas 



 
- 5ª CONFERÊNCIA FORGES - Associação Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países 
e Regiões de Língua Portuguesa (AFORGES) - “Autonomia e os Modelos de Governo e Gestão 
das Instituições de Ensino Superior” - Universidade de Coimbra/Portugal/de 18 a 20/11/2015. 
Apresentação da comunicação “Política de avaliação da educação superior implementada no 
Brasil: questionando o SINES”, trabalho resultante de pesquisa financiada pela FAPESP no 
âmbito do Programa de Mestrado em Educação da UNICID. Também foi apresentada a 
comunicação “A regulação no sistema educacional superior brasileiro e seus impactos na gestão 
das instituições privadas”, em com autoria com Fernanda de Cássia Rodrigues Pimenta, mestre 
pela UNICID. 
 
Cristiane Machado 
 
- Organizou e ministrou o Seminário “Introdução à Pesquisa” – UDF/Brasília, em 07/11/2015, 
juntamente com o Prof. Roberto Gomes. 
 
- Coordena o Convênio UNICID-UDF com o objetivo de oferecer curso de Pós-Graduação para 
os docentes daquele Centro Universitário. 
 
- Entrevista em 23/11/2015 para Renata Theodoro - Rádio Trans Mundial – tema: 
Avaliação na Escola e Vestibulares. 
 
- Curso de Formação de Gestores e Professores da Rede Municipal de Ensino de São Paulo 
- Avaliação Educacional. 
 
- Participou de mesa de debate sobre Avaliação no 26° Congresso do SIMPEEM, em São Paulo.  
 
Ecleide Cunico Furlanetto 
 
- Encontros Intermediários para organização do VII CIPA: “Narrativas (auto)biográfica: 
conhecimentos, experiências e sentidos”. As professoras Ecleide Cunico Furlanetto e 
Margaréte May B. Rosito participaram dos Encontros Intermediários do VII CIPA, a ser 
realizado em Cuiabá, e em São Paulo, na FEUSP, em 2016. As professoras compõem a 
comissão científica do evento. 
 
- III Colóquio Internacional de Práticas Docentes e II Colóquio Internacional de 
Narrativas (Auto) Biográficas Universidade Federal de Roraima/9 a 12/11/2015. Participou 
da mesa-redonda: “Narrativas de crianças: o reconhecimento de sua palavra para a pesquisa 
(auto) biográfica.” Participaram também, da mesa as professoras: Gilvete Lima Gabriel 
(UFRR);  Iduína  Mont’Alverne Chaves (UFF) Luciane De Conti (UFRGS); Marineide Gomes 
de Oliveira (UNIFESP). A professora participou de visitas técnicas e de atividades de pesquisa  
realizadas no Colégio de Aplicação e no Instituto Inskiran de Formação Superior Indígena da 
UFRR. 
 
Maria Aparecida Guedes Monção 
 
- XXVII Simpósio Brasileiro de Política e Administração da Educação/Centro de 
Convenções/Olinda/PE, de 08/04 a 11/04. Apresentou os trabalhos: “Gestão Democrática na 
educação infantil a partir da ótica dos professores e equipe de gestão” e “A Formação 
continuada de gestores na educação infantil”. 
 
- I Encuentro Latinoamericano de Professores de Política Educativa- II Seminário 
Internacional de questões de pesquisa em Educação – UNIFESP – Guarulhos/6 a 
7/07/2015. Apresentou o trabalho “As Políticas públicas de educação infantil: desafios e 
perspectivas atuais”. 



- VII Congresso Paulista de Educação Infantil - III Simpósio Internacional de Educação 
Infantil –Universidade Federal de São Carlos – São Carlos, SP, de 04 a 07/11/2015. 
Apresentou trabalho intitulado “Gestão democrática na Educação infantil: em foco as reuniões 
com as famílias. 
 
- I Congresso Internacional Interdisciplinar sobre Igualdade Racial e Diversidade 
Cultural e VIII Semana de Educação para as Relações Étnico-Raciais – Universidade 
Presbiteriana Mackenzie/ São Paulo – 16-19/11/2015. Participou do Comitê Científico e 
coordenou a mesa redonda intitulada “Concepções de infância e adolescência pela perspectiva 
étnico-racial”. 
 
Roberto Gimenez 
 
XXII Semana de Pesquisa da UNIMEP – Ministrou palestra de abertura intitulada “Inclusão 
na Educação Física Escolar” no dia 03 de setembro de 2015, durante a XXII Semana de 
Pesquisa promovida pela Universidade Metodista de Piracicaba. 
 
II Jornada de Ação Inclusiva – Conferencista de abertura durante a II Jornada de Ação 
Docente Inclusiva organizada pelo Núcleo de Acessibilidade da Universidade Cidade de São 
Paulo em setembro de 2015 sob o tema – Inclusão em Instituições de Ensino: da cultura 
Institucional às Práticas Pedagógicas. 
 
Vanda Mendes Ribeiro 
 
- 16th Biennal EARLI Conference for Research on Learning and Instruction/Limassol, 
Chipre/25 a 29/08/2015. O EARLI é uma rede de pesquisadores europeus. O evento conta com 
a participação de países de todos os continentes. Apresentou o trabalho “Beliefs underlying 
what Brazilian teachers think of grade retention” (O que pensam professores brasileiros sobre 
reprovação escolar?), elaborado em conjunto com Marcel Crahay (Universidade de  Genebra), 
Christian Monseur (Universidade de Liège) Marcia Jacomini (Unifesp), Paula Kasmirski e 
Antonio Batista (Cenpec).  
 
- VI Congresso Internacional em Avaliação Educacional/Universidade Federal do 
Ceará/04 a 08/10/2015. Participou em mesa redonda com o trabalho “Justiça na escola, 
equidade e avaliação externa: reflexões sobre o Paic/Ceará”.  
 
- Seminário sobre Indicadores da Qualidade da Educação/Fundação Carlos 
Chagas/23/10/2015. Apresentou o trabalho intitulado “Indicadores da Qualidade da Educação”. 
 
- VIII Reunião da Abave: Avaliação em Larga Escala no Brasil: ensinamentos, 
aprendizagens e tendências. Apresentou o trabalho: “O Paic e a equidade nas redes municipais 
do Ceará nos anos inicias do ensino fundamental”, elaborado em conjunto com Paula Kasmirski 
e Joana Buarque de Gusmão (Cenpec). 
 
- Seminário Integrado do Grupo Gestão Colaborativa – Escolas em Rede, na região de São 
Miguel Paulista.  Participou da mesa de abertura juntamente com o Diretor Regional de Ensino 
de São Miguel, Manoel Romão, com o tema: “Como as escolas podem dialogar entre si e 
integrar esforços em busca de solucionar problemas que enfrentam no território de alta 
vulnerabilidade social”.  
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