
II Ciclo de Estudos e Debates do NEEd 
“Diálogos com a produção acadêmica” 

04 e 05 de maio de 2017 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
 

Nome: ___________________________________ 

_________________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

_________________________________________ 

Telefone: _________________________________ 

Departamento/Curso/Programa/Intituição: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Universidade/Instituição/Instituto: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Categoria: 
(   ) Docente universitário      (   ) Técnico   
(  ) Discente de graduação (  )Discente de pós-graduação       
(   ) Profissionais da educação básica   
(   ) Outro _____________________________ 
 

Modalidade da inscrição:  
(    ) evento (valor: R$ 10,00) 
(    ) oficina: Análise qualitativa de dados com o 
Atlas.TI (valor: R$ 5,00) vagas limitadas 
 
Período de inscrição: 20 de março a 02 de maio de 
2017 
Local: Departamento de Educação/CAMEAM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A principal meta da educação é criar homens que 
sejam capazes de fazer coisas novas, não 

simplesmente repetir o que outras gerações já 
fizeram. Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. A segunda meta da educação é 
formar mentes que estejam em condições de 

criticar, verificar e não aceitar tudo que a elas se 
propõe.  

Jean Piaget 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte  
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Departamento de Educação 

 
II Ciclo de Estudos e Debates do NEEd: 
“Diálogos com a produção acadêmica” 

 

04 e 05 de maio de 2017 

 
 

 
Tema: “Diversidade, ensino e políticas 

públicas” 
 
 

     Local: Auditório Prof. “Antônio de Farias Capistrano” – 

CAMEAM/UERN 

 
REALIZAÇÃO: Núcleo de Estudos em Educação - NEEd 

17 anos (2000-2017) 
 
 



APRESENTAÇÃO: 
 

O Núcleo de Estudos em Educação 

(NEEd) realizou a primeira edição do Ciclo de 

debates do grupo, com o tema “Cultura, 

política e práticas pedagógicas”, nos dias 09 e 

10 de dezembro de 2015, em comemoração 

aos seus 15 anos de existência, tendo como 

foco a apresentação de Teses e Dissertações 

de membros atuais e egressos. 

A segunda edição do Ciclo de Estudos e 

Debates a ser realizada nos dias 04 e 05 de 

maio de 2017, segue com o objetivo que foi 

criado esse evento, qual seja, apresentar e 

debater com a comunidade acadêmica e geral 

teses e dissertações de membros 

pesquisadores do NEEd, como forma de 

divulgar o conhecimento produzido no 

mestrado e no doutorado. Esses trabalhos são 

resultados do desempenho pessoal e 

profissional dos seus membros, cujas 

contribuições se refletem na consolidação do 

grupo a cada avaliação e, ratificam a qualidade 

positiva das produções intelectuais. 

Participe! Divulgue! 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO: 
 

Quinta-feira: 04/05/2017 

19h- Abertura oficial 
Atividade Cultural 
20h: Apresentação de Tese 
Título: Responsabilização na administração da 
educação: a política de responsabilidade 
educacional como engrenagem de controle de 
resultados 
Autor: Prof. Dr. Allan Solano Souza 
20h40min: Apresentação de Dissertação 
Título: Barreiras atitudinais: obstáculos e desafios 
à inclusão de estudantes com deficiência no ensino 
superior. 
Autora: Profa. Ma. Disneylândia Maria Ribeiro 
21h 20min: debate 
 

Sexta-feira: 05/05/2017 

8h: Acolhimento  
Coordenação: Profª Disneylândia Maria Ribeiro  
8h20min: Apresentação de Dissertação 
Título: Trajetórias de sucesso escolar de pessoas 
oriundas de escolas do campo 
Autor: Francisco de Assis Marinho Morais  
9h: Intervalo 
9h20min: Apresentação de Dissertação 
Título: Ensino das relações étnico-raciais: entre 
saberes e fazeres docentes  
Autora: Nadia Farias dos Santos  
10h: Debate  
14h às 17h Oficina:  
Tema: Análise qualitativa de dados com o Atlas.TI 
Ministrante: Profa. Ma. Antonia Bruna da Silva 
Local: Auditório ASTEC 
 
 

19h: Acolhimento   
Coordenação: Profª Allan Solano Souza 
19h30min: Apresentação de Tese 
Título: O território nas políticas públicas de 
desenvolvimento rural do MDA: consenso ou 
conflito? 
Autor: Prof. Dr. Cícero Nilton Moreira da Silva 
20h10min: Apresentação de Dissertação 
Título: Projetos de ensino: alternativa pedagógica 
para inserção da Educação Ambiental no Ensino 
Médio.  
Autor: Marcio Magno de Lima Pontes 
20h40min: Debate  
21h: Encerramento/atividade cultural  
 

INSCRIÇÕES: 
Local: Secretaria do Departamento de Educação 
(CAMEAM/UERN) - Procurar Kalliny Bezerra 
Período de inscrição: 20 de março a 02 de maio de 
2017 

 Valor: R$ 10,00 (dez reais) evento 
             R$ 5,00 (oficina) 

INFORMAÇÕES: 
E-mails: d-landia@hotmail.com 
               asolanosouza@gmail.com 
Telefone: (84) 3351-2560 

COORDENAÇÃO DO EVENTO  
Prof. Dr. Allan Solano Souza 

Profa. Ma. Disneylândia Maria Ribeiro  

Profa. Dra. Simone Cabral Marinho dos Santos 

APOIO:  
Departamento de Educação 
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