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INTRODUÇÃO 

 

O ENESEB (Encontro Nacional para o Ensino da Sociologia na Educação Básica) é um 

evento que ocorre a cada dois anos e é promovido pela Sociedade Brasileira de 
Sociologia (SBS) desde 2009. Entre seus principais objetivos destaca-se: 

 

a. Discutir a formação docente e o estatuto das ciências sociais e de seus 
conteúdos programáticos no ambiente escolar;  

b. Compreender o panorama do ensino da sociologia em diferentes 

modalidades da Educação Básica e em diversas regiões do Brasil e do exterior;  
c. Refletir sobre fenômenos escolares e extraescolares que afetam o ensino e a 

aprendizagem das ciências sociais;  

d. Compartilhar alternativas metodológicas, intervenções, recursos e materiais 
didáticos para o ensino da Sociologia. 

 

A 7a edição, cujo tema foi “Os desafios do ensino de sociologia na educação básica: 
desigualdades, resistências e transformações”, aconteceu nos dias 8, 9 e 10 de julho de 

2021. 
 

O evento que, em outros anos, ocorreu nas cidades do Rio de Janeiro (em 2009), 

Curitiba (2011), Fortaleza (2013), São Leopoldo (2015), Brasília (2017) e Florianópolis (2019) 
iria acontecer na cidade de Belém do Pará, nas dependências da UFPA e seria o 

primeiro sediado na região norte do país. Porém, devido às circunstâncias causadas 

pela pandemia de COVID-19, ocorreu integralmente na modalidade remota. Por meio 
de uma plataforma de serviços virtuais, os inscritos tiveram acesso à programação 

desde suas casas. 

 
Para planejar o 7º ENESEB nesta condição tão extraordinária, representantes de várias 

instituições de ensino do Estado do Pará (UFPA, UEPA, UFRA, SEDUC e IFPA) se uniram à 

Comissão de Ensino da SBS. A empresa Realize, contratada no regime de parceria, 
ofereceu a infraestrutura técnica.  

 

Foram os seguintes participantes da comissão organizadora geral do evento: 
 



Comissão Nacional: Simone Meucci (UFPR) e Sueli Guadelupe de Lima Mendonça 

(UNESP/Marília). 
Comissão Local: Eleanor Palhano (UFPA), Andrea Chaves (UFPA), Edila Moura (UFPA), 

Breno Alencar (IFPA), Lana Macedo da Silva (UEPA), Izabela Jatene (UFPA), Josinete 

Lima (UEPA), Marilu Campelo (UEPA), Ruth Almeida (UFRA), Valdísia Santos (SEDUC) e 
Zuleide Ximenes Ponte (UFPA).  

 

PRÉ-ENESEB 

 

Entre os dias 6 e 7 de novembro, foi organizado um evento inédito que se convencionou 
chamar de Pré-ENESEB. Sua finalidade foi, por um lado, testar as possibilidades e limites 

da modalidade remota e, por outro, promover o 7º ENESEB e assinalar o lançamento  

das inscrições de trabalhos. O evento foi financiado pela própria Comissão 
Organizadora e foi nesse momento que se delineou a linguagem visual que identificaria 

o 7º ENESEB. 

 
O pré-ENESEB — cuja programação compreendeu uma conferência de abertura com 

o presidente da SBS Jacob Lima, uma mesa-redonda sobre o ensino da sociologia e os 

desafios amazônicos, uma roda de conversa sobre a memória das diferentes edições 
do ENESEB —, teve como atividade dominante as Oficinas Pedagógicas. Com efeito, 

foram oferecidas, pelos professores da SEDUC, da UEPA e da UFPA, quatro Oficinas a fim 

de testar as possibilidades desta atividade (tão característica dos ENESEB’s) no modo 
remoto. O interesse dos professores e professoras e os resultados positivos das Oficinas 

animaram a Comissão no desenho da programação do evento. 
 

EIXOS DA PROGRAMAÇÃO DO 7º ENESEB 

 
O 7º ENESEB, a despeito de seu caráter remoto, foi pensado de uma maneira bastante 

situada, preocupada em demarcar que a sede era, de fato, a cidade Belém e da 

Universidade Federal do Pará. Isso foi notável não apenas na identidade visual, mas 
também na programação acadêmica e cultural. Entendemos que, especialmente no 

momento em que se conjugaram as crises política, ambiental e sanitária, e que a 

Amazônia se coloca no centro de disputas cruciais para o futuro do país, se fez 
necessário destacar o caráter indispensável da sociologia para, desde a escola, 

promover uma consciência científica das questões amazônicas e das complexas 

articulações entre meio ambiente e sociedade, diversidade cultural, desigualdade 
social e conjuntura nacional e internacional. O contexto da Amazônia foi, pois, 

entendido como uma possibilidade para discutir o ensino da sociologia atravessado 

pelos impasses mais decisivos da história recente do país. 
 

O 7º ENESEB foi também marcado por outra excepcionalidade: o de ser o primeiro que 
aconteceu em meio ao processo de implementação da nova lei do Ensino Médio e da 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC), além dos avanços do projeto nacional de 

militarização das escolas públicas e dos ataques aos Institutos Federais. Neste cenário, 
um dos objetivos centrais do evento foi oferecer uma visão panorâmica deste processo, 

avaliando as condições atuais para o ensino de sociologia nas escolas públicas 

brasileiras.  
 

Com efeito, orientados por esta dupla excepcionalidade, o conjunto de atividades que 

compôs sua programação considerou os seguintes eixos temáticos: 
 

a) Amazônia e seu status como tema para o ensino da sociologia; 

b) Painel nacional sobre as políticas educacionais recentes e os seus efeitos sobre 
o ensino e o currículo da sociologia e a formação docente; 

c) Temas emergentes e contingentes da sociologia que afetam a ambiência da 

escola e se constituíram como demanda de professores de sociologia na 
Educação Básica. 

 



Além disso, obviamente, foi oferecido um amplo leque de atividades, como 

oportunidade para reflexão sobre métodos e abordagens didáticas para o ensino da 
sociologia - não apenas nas Oficinas Pedagógicas, mas também nos Grupos de 

Trabalhos e nos Pôsteres que retrataram o estado atual da pesquisa em ensino da 

sociologia (desde sua história, até a conjuntura atual das políticas públicas de 
educação, passando pelo escrutínio dos materiais didáticos e dos efeitos das 

tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem).  

 
 

SESSÃO DE HOMENAGENS 

 

A sessão de homenagens todo 7º ENESEB teve uma marca inédita nesta edição: houve 

também a homenagem de personalidades locais, moradoras e atuantes no estado do 
Pará, que contribuíram para o ensino da sociologia. Foi uma tarefa à qual a Comissão 

Local se dedicou muito. No seu conjunto, foram homenageadas nove pessoas:  

 
Mario Bispo dos Santos (indicado pela Comissão da SBS e pela Comissão Local) 

Eneida Assis (in memorian) 

Guilherme Carvalho 
Eleanor Palhano 

Heraldo Mauês 

Romero Ximenes Ponte 
Samuel Sá 

Violeta Refkalefsky Loureiro 

Zuleide Ximenes 
 

ANÁLISE DO PERFIL DOS PARTICIPANTES DO 7º ENESEB 

 

Foram efetivadas 1183 inscrições, o que demonstra que possivelmente o formato virtual 

favoreceu a participação.  
 

Esta edição demonstrou, portanto, que, a despeito de todas adversidades (não apenas 

em razão da crise sanitária mas também devido à frágil situação da sociologia nos 
currículos estaduais), o ENESEB se consolidou como o maior evento que se dedica 

exclusivamente aos licenciandos/as, professoras/es e pesquisadoras/es do ensino da 

sociologia e docentes da Educação Básica. 
 

Segundo dados constantes no relatório da empresa Realize, o perfil dos inscritos 

(considerando somente as inscrições pagas) é o seguinte: 
 

• Por categoria profissional/formação: 

 

44% estudantes da graduação 
27% professores da educação básica 

16% estudantes de pós-graduação 
12% professores do ensino superior 

1% outros 

 
Observa-se que houve predominância de estudantes da graduação entre os inscritos 

(que possivelmente são da licenciatura). Tal fato demonstra que o ENESEB é uma 

“atividade” para a qual se dedicam, sobretudo, docentes em formação; o que acena 
para sua consolidação entre as próximas gerações de professores de ciências sociais. 

Não obstante, o dado nos sugere, também, que há grande potencial para ampliação 

da participação de docentes da Educação Básica que atualmente representam quase 
um terço dos inscritos.  

 

Porém, acreditamos que os dados sobre participação de docentes da educação 
básica podem ser ainda maiores se considerarmos a possibilidade, por exemplo, dos 



professores do Profsocio, aparecerem como “estudantes de pós-graduação”. Por fim, 

há uma pequena participação dos docentes de ensino superior que deve ser ampliada 
por meio de políticas de indução dedicadas aos docentes e pesquisadores da pós-

graduação, em particular. 

 

• Por Estado: 

 

1. Ceará: 145 participantes 
2. Rio de Janeiro: 139 

3. São Paulo: 137 

4. Paraná: 95 
5. Pará:82 

6. Minas Gerais: 76 

7. Rio Grande do Sul: 69 
8. Pernambuco 67 

9. Paraíba: 53 

10. Distrito Federal: 45 
11. Maranhão: 44 

12. Bahia: 41 

13. Santa Catarina: 32 
14. Rio Grande do Norte: 25 

15. Mato Grosso: 21 

16. Alagoas: 20 
17. Goiás: 19 

18. Acre: 13 

19. Amapá: 12 
20. Piauí: 12 

21. Mato Grosso do Sul: 10 
22. Amazonas: 9 

23. Espírito Santo: 5 

24. Tocantins: 5 
25. Roraima: 3 

26. Sergipe: 3 

27. Rondônia: 1 
 

Os dados mostram que houve inscritos de todos os Estados brasileiros, fato digno de 

destaque.  
 

Para compreender a variação participação em cada estado, podemos aqui 

considerar a confluência de vários fatores respectivos a cada estado: a) a significação 
quantitativa dos docentes de sociologia; b) o número de universidades com cursos de 

licenciatura em ciências sociais e áreas afins; c) o histórico, agentes e agências locais 

relacionadas à rotinização e mobilização permanente em favor do ensino da 
sociologia; d) as condições do trabalho docente. 

 

Nessa perspectiva, podemos considerar a hipótese de que a participação notável do 
Ceará (superando o número de inscritos dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro), 

possivelmente está relacionada à constelação de universidades do estado que 

oferecem licenciatura em ciências sociais/sociologia, duas das quais associadas à Rede 
Nacional do Profsocio: a Universidade Federal do Ceará e a Universidade Estadual do 

Vale do Acaraú. A Universidade Federal do Ceará é aliás a instituição que ancora a 

Rede Nacional e isso nos dá pistas do nexo entre Profsocio e o ENESEB, visível até mesmo 
nos agentes comuns que atuam aqui e ali. 

 

Rio de Janeiro e São Paulo, além do número mais elevado de docentes, têm um 
protagonismo que se revela tanto na oferta de cursos de licenciatura pelas numerosas 

universidades públicas e privadas localizadas neste eixo e na oferta de cursos de 

especialização (Rio de Janeiro) e mestrado profissional (São Paulo), como também na 



promoção regular de eventos de ensino de sociologia (destacamos no Rio de Janeiro 

o ENSOC e a promoção recente das Olimpíadas de Sociologia). 
 

Iremos nos limitar a estas considerações acerca dos três primeiros colocados já que não 

temos condições de analisar mais detidamente os dados e especular hipóteses nos 
limites desse relatório. Acreditamos, no entanto, ser necessário colocar em destaque 

que os estados com menor participação no evento são sobretudo, da região norte e 

centro-oeste. Ainda que o evento tenha sua sede no Pará (que teve número 
considerável de inscritos) não houve um efeito significativo de interiorização do ENESEB. 

Isso possivelmente diz respeito ao um número pouco elevado de docentes em 

comparação com outros estados, mas também a dificuldades de conexão via internet 
a despeito de imaginarmos que a modalidade remota populariza o acesso aos eventos. 

É também digna de destaque a participação muito tímida de inscritos do estado de 

Goiás ou do Amazonas; e no sudeste, do Espírito Santo cuja falta de expressividade no 
evento merece análise. 

 

ATIVIDADES DO 7º ENESEB: AVALIAÇÃO 

 

Considerando o volume de envio de trabalhos para plataforma eletrônica do evento, 

as comunicações orais em Grupos de Trabalho representaram 63% do fluxo, ao passo 

que o envio de arquivos para pôsteres representou 37%. 
 

Em números absolutos, levando em conta o conjunto de pôsteres e resumos, foram 

enviados 456 trabalhos ao 7º ENESEB, dos quais 272 são resumos e 160 pôsteres. Estes 
trabalhos foram avaliados (pelas/os coordenadores/as dos Grupos e pela Comissão 

instituída para avaliação dos pôsteres) e o resultado foi a aprovação de 240 resumos 

para os Grupos de Trabalho e 129 pôsteres para exibição virtual. 
  



 

* Importante dizer que a comissão de avaliadores é composta por todos/as os 
coordenadoras/es de GT’s e também por docentes do ensino superior e médio 

de diferentes regiões do Brasil, que  se disponibilizaram voluntariamente a realizar 

a tarefa de seleção dos pôsteres. 
 

A apresentação dos papers e dos pôsteres parece ser a atividades principal do evento, 

sendo, por isso, a que mais mobiliza o público e também demanda mais trabalho da 
Comissão Organizadora. Especialmente, a tarefa de avaliação dos Pôsteres foi algo que 

ficou sob responsabilidade da Comissão solucionar, uma vez que se distingue da 

dinâmica autônoma das coordenações de Grupos de Trabalho. Em virtude da grande 
demanda, a gestão da avaliação e do formato de apresentação dos pôsteres foi, pois, 

uma das etapas mais trabalhosas da organização do 7º ENESEB e teve importância 

central na medida em que se trata de uma modalidade de apresentação que expressa 
parte significativa da produção de licenciandos e licenciadas, tendo possivelmente 

impacto no número de inscrições de estudantes da graduação que, conforme vimos, 

foi o mais expressivo. 

 

Foram aprovados 18 Grupos de Trabalho que elencamos a seguir, indicando também 
em destaque o número de trabalhos apresentados em cada qual: 

 

GT1 A docência de ciências sociais/sociologia no mundo digital: as metodologias de ensino em 
ciências sociais na educação básica (foram apresentados 26 trabalhos) 

GT2 Afro-americanidade no ensino de sociologia: contribuições e atravessamentos nas práticas 

pedagógicas (apresentados 13 trabalhos) 
GT3 Culturas juvenis na escola (apresentados 23 trabalhos) 

GT4 Currículo e políticas educacionais: o ensino de sociologia frente à BNCC (apresentados 26 
trabalhos) 
GT5 Dialogando com as ciências humanas: experiências práticas de formação docente e 

interdisciplinaridade (apresentados 19 trabalhos) 

GT6 Diálogos de saberes tradicionais, populares e sociológicos na educação básica 
(apresentados 8 trabalhos) 

GT7 Ensino de sociologia e estudos amazônicos (apresentados 7 trabalhos) 

GT8 Ensino de sociologia nas modalidades diferenciadas de ensino (apresentados 12 trabalhos) 

GT9 Formação de professores/as e PROFSOCIO: produção de conhecimentos e práticas de ensino 

de sociologia na educação básica (apresentados 13 trabalhos) 

GT10 História do ensino de sociologia no Brasil (apresentados 11 trabalhos) 
GT11 Livros didáticos de sociologia (apresentados 14 trabalhos) 

GT12 O currículo da sociologia na educação básica (apresentados 8 trabalhos) 

GT13 O ensino de sociologia e o fazer científico: a pesquisa como ferramenta didática  
(apresentados 18 trabalhos) 

GT14 O ensino de sociologia na educação básica e as metodologias ativas de aprendizagem 
(apresentados 14 trabalhos) 

GT15 Políticas públicas e a formação docente em ciências sociais: limites e possibilidades 

(apresentados 10 trabalhos) 
GT16 Relações entre currículo e avaliação no ensino de sociologia na educação básica 

(apresentados 8 trabalhos) 

GT17 Teorias e métodos: como fazer do ensino de sociologia um campo de pesquisas?  
(apresentados 13 trabalhos) 

GT18 O ensino da diferença na sociologia: como pensar gênero e outras categorias de 

articulação em sala de aula? (20 trabalhos) 

 

O que observamos em relação aos Grupos de Trabalho é que eles podem ser mais ou 

menos agrupados, segundo três conjuntos distintos de proposições: 
 

a. Aqueles dedicados aos relatos de experiências e metodologias de ensino e à 

reflexão sobre práticas pedagógicas agrupadas em torno de certos 
temas/categorias/problemas: GT1, GT2, GT4, GT6, GT7, GT8, GT13, GT17, GT18. 

b. Aqueles que expressam alguns temas (já clássicos) das pesquisas acadêmicas 

acerca do ensino da sociologia no Brasil ou dos agentes sobre a qual se assenta 
sua prática como, por exemplo, os estudos sobre história do ensino da 



sociologia, dos livros didáticos e das culturas juvenis. Nesse conjunto também 

podemos colocar o Grupo que problematiza teorias e métodos no campo de 
pesquisas do ensino da sociologia: GT3, GT10, GT11 

c. Análises sobre as condições formais e conjunturais para o ensino da sociologia 

como as políticas educacionais mais abrangentes que determinam a 
organização curricular e a formação docente: GT4, GT9, GT12, GT15 

 

Ainda que esta classificação não possa ser muito rigorosa, podemos dizer que houve no 
7º ENESEB, predominância dos Grupos de Trabalho dedicados aos relatos de 

experiência, ao passo que as pesquisas acadêmicas sobre o ensino da sociologia tem 

menor representação. Parece que esta tendência temática dos Grupos encontra 
correspondência no público frequentador do evento, já que foi bem mais numerosa a 

participação de licenciandas/os e professoras/es da educação básica em contraste 

com pós-graduandos e pesquisadoras/es da Educação Superior. 
 

Quando olhamos do ponto de vista do número de trabalhos apresentados em cada 

um dos grupos, observamos que houve significativa procura sobretudo nos grupos 
dedicados a relatos de experiência e análises de políticas educacionais, sendo que os 

grupos que se dedicam mais propriamente à discussão sobre o ensino não aparecem 

entre os mais demandados (com exceção da discussão sobre culturas juvenis). Com 
efeito, os mais procudados (considerando inclusive o número total de trabalhos 

enviados) foram: 

 

GT1 A docência de ciências sociais/sociologia no mundo digital: as metodologias de ensino em 

ciências sociais na educação básica (foram apresentados 26 trabalhos) 
GT3 Culturas juvenis na escola (apresentados 23 trabalhos) 

GT4 Currículo e políticas educacionais: o ensino de sociologia frente à BNCC (apresentados 26 
trabalhos) 
GT5 Dialogando com as ciências humanas: experiências práticas de formação docente e 

interdisciplinaridade (apresentados 19 trabalhos) 

GT13 O ensino de sociologia e o fazer científico: a pesquisa como ferramenta didática 
(apresentados 18 trabalhos) 

GT14 O ensino de sociologia na educação básica e as metodologias ativas de aprendizagem 

(apresentados 14 trabalhos) 

GT18 O ensino da diferença na sociologia: como pensar gênero e outras categorias de 

articulação em sala de aula? (20 trabalhos) 

 

Observamos também que o tema do currículo apareceu em dois Grupos de Trabalho 

sendo que a apresentação de trabalhos nos dois grupos foi bastante desigual em razão, 
provavelmente, da visibilidade maior do tema da BNCC no GT4. 

 

Não tivemos registro formal das presenças de público dos Grupos de Trabalho, o que 
poderia ser também indicativo da predominância no interesse por certos temas. De 

qualquer maneira, o número de papers apresentados já nos dá algumas sugestões 

acerca deste interesse. 

 

Sobre as Oficinas Pedagógicas infelizmente temos poucos dados a considerar em razão 

das limitações do Relatório da Realize que se concentrou sobretudo no número de 
trabalhos enviados e não na presença de participantes. 

 

De qualquer maneira vamos aqui elencá-las e analisar seus temas e o que podem nos 
dizer acerca desta modalidade de atividade no ENESEB. Foram, pois, oferecidas 15 

oficinas: 
 

OP1 A sociologia de Pierre Bourdieu através do jogo de tabuleiro 

OP2 Humanidades digitais na escola 
OP3 Admirável mundo novo: um clássico sob a ótica sociológica 

OP4 Metodologias ativas para ensino sobre movimentos sociais e ativismo político 

OP5 Imagens artísticas e ensino da sociologia 



OP6 Podcast escolar no ensino da sociologia 

OP7 No ritmo da reflexão: o samba de Bezerra da Silva em uma abordagem preventiva 
sobre as drogas 

OP8 Contos literários: uma ferramenta de discussão anti-racista 

OP9 Estado de direito e Estado de exceção no Brasil 
OP10 Educomunicação e ensino da sociologia: desinformação e fakenews 

OP11 Educação socioambiental para escolas sustentáveis 

OP12 Power-point: possibilidade de produção de conteúdo digital 
OP13 Metodologias ativas no ensino da sociologia 

OP14 Elaboração de planos de aula para o ensino da sociologia 

OP15 Podcast sociológico: instrumento para o ensino das juventudes a partir da teoria 

histórico-cultural 

 

Procuramos agrupá-las em temas gerais para identificar algumas tendências: 

 

a. Tematizam jogos e metodologias ativas: OP1, OP4, OP13 
b. Discutem usos da tecnologia como ferramenta de ensino e aprendizado: OP6, 

OP12, OP15 

c. Compartilham abordagens possíveis de temas emergentes na sociedade: OP9, 
OP10, OP11 

d. Propõe técnica para atividade ordinária dos docentes: OP14 

e. Propõe usos de bens artísticos em sala de aula: OP5, OP7, OP8 
 

Notamos, com efeito, que os temas são equilibrados abordando metodologia e 

técnicas diversas cujo suporte é a tecnologia, a arte ou um tipo de condução 
específica por parte do/das docentes. As oficinas foram distribuídas em dois dias do 

evento com duração de 3h contínuas. A oferta em diferentes dias em período exclusivo 

para o desenvolvimento das oficinas, permitiu que inscritas/os pudessem realizar duas 
delas.  A avaliação dos participantes é de que a oferta de temas e os horários foram 

favoráveis à sua realização. Não houve também registros de reclamação, em formulário 

específico distribuído aos participantes, de que a forma remota tenha prejudicado a 
atividade. 

 

Vale também à pena destacar que houve o lançamento de livros e que a 
programação cultural compreendeu a participação em live dos artistas paraenses 

Rubinare e Marcia Kambeba (o que conferiu uma sonoridade local ao evento, 

confirmando nosso propósito de, a despeito de sua modalidade online, “situar” a sede 
do 7º ENESEB em Belém do Pará). 

  



 

CONCLUSÃO 

 

Este relatório tem a finalidade óbvia de relatar, mas também sugerir ideias para 
organizadores e organizadoras do próximo evento que agora será de responsabilidade 

do Comitê de Ensino da Sociedade Brasileira de Sociologia. Sugerimos que este relatório 

seja lido e submetido à avaliação e crítica pelos membros do comitê em ocasião 
oportuna, quando iniciarem os trabalhos de organização do 8º ENESEB. Por fim, 

anexamos documentos que consideramos auxiliares nas tarefas de organização e, 
também, a lista dos nomes dos avaliadores e coordenadores dos GT`s e Oficinas 

Pedagógicas, pessoas cuja colaboração foi indispensável para o êxito do evento. 
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7º ENESEB 
8, 9 e 10 de julho de 2021 

ONLINE 
UFPA – BELÉM – PA – BRASIL 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

TARDE 

15h-16h – Cerimônia de Abertura 
Presença dos reitores da UFPA, UEPA, UFRA e IFPA 

Jacob Lima (presidente da SBS) 

Sueli Guadelupe de Lima Mendonça (Representante da Comissão Organizadora 
Nacional) 

Eleanor Palhano (Representante da Comissão Organizadora Local) 

 
16h-17h – Conferência de Abertura 

A questão indígena no Brasil: uma reflexão para o ensino da sociologia  

Prof. Dr. Luiz Henrique Eloy Amado Terena  
 

17h30-19h30 – Sessão I dos Grupos de Trabalho 

 
NOITE 

18h-18h30 – Atividade Cultural 

 

 

DIA 9 

 

MANHÃ 

9h-11h – Mesas-redondas 

 

MR1 - O ensino da sociologia como potencializador de aprendizagens na Amazônia 

Moderação e debate:  Edila Arnaud Ferreira Moura (UFPA) 

Romero Ximenes  ( UFPA)  
Edna Maria Ramos de Castro ( UFPA)  

Edson Matos dos Santos Junior( SEDUC/PA)  

Violeta Refkalefsky Loureiro( UFPA)  
Maria Marize Duarte ( UEPA)  

 

MR2 - A situação da sociologia no currículo dos estados no Brasil: um panorama  

Moderação e debate: Joanildo Burity (FUNDAJ)  

Ligia Eras (IFSC)  
Abelcio Nazareno Santos Ribeiro (UFPA)  

Debora Goulart (UNIFESP/Guarulhos)  
Fernanda Feijó (UFAL)  

Carlos Eduardo França (UEMS)  

 
TARDE 

13h30-16h30 – Oficinas Pedagógicas 

16h30-17h30 – Exibição dos Pôsteres 
17h30-19h30 – Sessão II dos Grupos de Trabalho 

 

NOITE 
18h30-20h30 –  Mesas-Redondas 

 



MR3 - Sociologia da diferença 

Moderação e debate: Lilian Sales (UFPA/Castanhal)  
Kamilla Sastres (UFPA/CRIE-PMB)  

Gilson Rodrigues Jr. (IFRN)  

 

MR4 - BNCC e o ensino da sociologia: como fica a formação do estudante? 

Moderação e debate: Sueli Mendonça (UNESP/Marília)  
Julia Malanchen (UNIOESTE/Foz do Iguaçu) 

Ileizi Fiorelli da Silva (UEL)  
Manoel Moreira Sousa Neto (SEEC)  

  

 

Dia 10 

 

MANHÃ 

9h-11h – Mesas-Redondas 

 

MR5 - Religião e sociologia na educação básica 

Moderação e debate: Mário Jorge Brasil Xavier (UEPA)  
Taissa de Luca Tavernard (UEPA)  

Leif Ericksson Nunes Grünevald (UFF)  

Marcelo Ayres Camurça Lima (UFJF)  

 

MR6 - As sociologias e os Institutos Federais: perspectivas de ensino, pesquisa e 

extensão na educação profissional 

Moderação e debate: Marcelo Araújo (Colégio Pedro II/Rio de Janeiro)  

Cláudio Barbosa de Sousa (IFGO)  
Cícero Muniz (IFPE) ( 

Jane Nascimento de Oliveira (IFM) 
Fábio Costa Peixoto (IFSMG) 

 

MR7 - Estágio e docência: desafios da formação de professores para licenciatura nas 

Ciências Sociais  

Moderação e debate: Raimundo Miguel dos Reis Pereira (UEPA) 
Josinete Pereira Lima (UEPA) 

Ana Cristina de Paula Soares (UNIFAP) 

Eleanor Palhano (UFPA) 
Thiago de Jesus Esteves (CEFET-RJ) 

 

11h-12h – Conferência 

A militarização das escolas no Brasil  

Prof. Dr. Daniel Cara - USP 

 
TARDE 

13h30-16h30 – Oficinas Pedagógicas 

16h30-17h30 – Lançamento de Livros  
17h30-19h30 – Sessão III dos Grupos de Trabalho 

 
NOITE 

19h-20h – Sessão de Homenagens 

20h-20h40 – Conferência de Encerramento:  

Canção e conhecimento sócio-histórico: ferramentas para o ensino da sociologia 

Profa. Dra. Daniela Vieira (UEL) 

 
 

 

 



 

7º ENESEB 
8, 9 e 10 de julho de 2021 

UFPA – BELÉM – PA – BRASIL 
 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE PROPOSTAS  

 

 
A Comissão Organizadora do 7º Encontro Nacional de Ensino de Sociologia na 

Educação Básica (ENESEB) faz saber, por meio deste Edital, dos prazos e regras para 
submissão de propostas para o 7º ENESEB. 

 

O evento, cujo tema é “Os desafios do ensino de sociologia na educação 
básica: desigualdades, resistências e transformações”,  é promovido pela Sociedade 

Brasileira de Sociologia, organizado pela Universidade Federal do Pará, com co-

participação, nas atividades de organização, de representantes das seguintes 
instituições de ensino superior público do estado do Pará: Universidade do Estado do 

Pará, Universidade Federal Rural da Amazônia e Instituto Federal do Pará. 

 
O 7º ENESEB ocorrerá entre os dias 8, 9 e 10 de julho de 2021, de forma 

integralmente remota. A programação completa compreenderá Conferências (CF’s), 

Sessão de Homenagens (SH), Mesas-Redondas (MR’s), Oficinas Pedagógicas (OP’s), 
Grupos de Trabalho (GT’s), exposição de Pôsteres (PP’s), lançamento de livros, 

exposição fotográfica, exibição de filmes documentários e outras atividades culturais. 

 
Este Edital orienta o envio de propostas de Oficinas Pedagógicas (OP’s), Grupos 

de Trabalho (GT’s), resumos e papers para GT’s e Pôsteres (PP’s).  

 
As propostas de Conferências (CF’s), Mesas-Redondas (MR’s), Sessão de 

Homenagem (SH), exposições fotográficas, exibição de filmes documentários e 

atividades culturais são de responsabilidade exclusiva das comissões organizadoras do 
evento. 

 

  Todas as decisões e ações das comissões considerarão a equidade de gênero, 
raça, etnia, geração/senioridade e região. 

 

 

PRAZOS 

 

Etapa Período 
Submissão de propostas para GT’s de 15/12/2020 a 30/01/21 

Divulgação da lista de GT’s aprovados 22/02/21 

Submissão de propostas para OP’s de 15/12/21 a 22/02/21 

Submissão de resumos para GT’s de 22/02/21 a 30/03/21 

Divulgação da lista de OP’s aprovadas 22/03/21 

Inscrição de PP’s de 05/03/21 a 05/04/21 

Divulgação dos resumos aprovados e da programação dos GT’s 30/04/21 

Divulgação dos resultados dos PP’s aprovados 05/05/21 

Divulgação da programação completa do 7º Eneseb 30/05/2021 

Data limite do envio dos trabalhos completos (papers) para os GT’s 
e dos PP’s 

07/06/21 

Realização do 7º  ENESEB 08 a 10/07/2021 

 

  



REGRAS  

 
 

GRUPOS DE TRABALHO (GT’s) 

 
Os GT’s  consistem em sessões de apresentação oral e debate de papers 

agrupados segundo temas. Serão selecionados até 15 (quinze) GT’s que terão, no 

máximo, 3 (três) sessões com a duração de 2 (duas) horas cada. Uma vez aprovado o 
GT, as/os coordenadores/as assumem a responsabilidade de selecionar os resumos 

inscritos, organizar as sessões, orientar o debate e/ou convidar debatedores/as 

externos/as. 
 

1. Formação da/o coordenador e membros/as: graduada/o em ciências 

sociais (com bacharelado e/ou licenciatura) 

2. Coordenação: O GT deverá ser coordenado por, no máximo, 3 (três) 

pessoas. 

3. Proposta: A/o proponente deverá preencher o formulário eletrônico para 

proposta de GT (cujos itens constam no anexo ao edital) com dados 
pessoais,  título (com ou sem subtítulo), ementa com até 1.500 (mil e 

quinhentos) caracteres com espaço e resumo de 6.000 (seis mil) até 9.000 

(nove mil) caracteres com espaço. O resumo deve apresentar tema,  
relevância, justificativa, objetivos gerais e específicos. Além disso,  deve 

conter um breve currículo das/os coordenadores demonstrando a 

experiência com a temática. 

4. Procedimento: a) O encaminhamento será feito por um/a das/os 

coordenadores/as exclusivamente por meio da plataforma eletrônica de 
inscrições e submissões. b) Todos/as membros/as (inclusive a/o 

coordenadora/r) deverão efetuar antecipadamente seu cadastro no 

sistema de inscrições online da mesma plataforma. c) O CPF cadastrado por 
cada uma dos/as componentes será solicitado durante o preenchimento da 

proposta.  

 

Observações:  

 
• Após aprovação do GT, as/os coordenadores/as deverão se inscrever no evento. 

• É vetada a participação de coordenadoras/es de MR em GT.  

• É vetada a participação de uma mesma pessoa como coordenador/a em mais de 
um GT. 

• É permitida a apresentação de trabalho em GT coordenado pelo autor/a.  

• Na seleção dos GT’s, a comissão científica estará atenta à variedade de temas e 
abordagens no ensino da sociologia e a diversidade regional e institucional do país.  

 

 

OFICINAS PEDAGÓGICAS (OP’s) 

 

As OP’s consistem em sessões cuja finalidade é praticar e discutir intervenções 

didáticas para o ensino da sociologia. É importante destacar que as OP’s não se 

confundem com relato de experiência, mas compreendem uma atividade realizada   

refletida coletivamente. O público esperado são professores/as de ciências sociais da 

rede pública e privada e licenciados/as e licenciandas/os da área de ciências 
humanas de todo o país. Serão selecionadas até 15 (quinze) OP’s que terão no máximo 

2 (duas) sessões com duração de 1h30 (uma hora e meia) cada, com limite máximo de 

50 (cinquenta) vagas. Uma vez aprovada a OP’s as/os coordenadores/as assumem a 
responsabilidade de orientar o desenvolvimento das atividades propostas, elaborar e 

enviar com antecedência materiais e recursos necessários para seu bom 

desenvolvimento. 

 

1. Formação da/o coordenador e membros/as: professoras/es de sociologia na 

Educação Básica e licenciados/as em Ciências Sociais e áreas afins. 



2. Coordenação: a OP deverá ser coordenada por, no máximo, 2 (dois/duas) 

coordenadoras/es que poderão ser auxiliados/as por, no máximo, 2 
(dois/duas) monitores/as. 

3. Proposta: A/o proponente deverá preencher o formulário eletrônico para 

proposta de OP (cujos itens constam no anexo ao edital) que deverá conter 

dados pessoais dos/as proponentes, título (com ou sem subtítulo), ementa 

com até 1.500 (mil e quinhentos) caracteres com espaço e  um texto de 
6.000 (seis mil) até 12.000 (doze mil) caracteres com espaço apresentando 

os seguintes itens: a) tema, relevância e justificativa; b) objetivos gerais e 

específicos; c) procedimentos, etapas e desenvolvimento da OP; d) 
orientações aos participantes;  e, por fim, e) um breve currículo da/o/dos/as 

proponente/s. Todo o plano de desenvolvimento da OP deverá ser 

elaborado considerando dois fatores: o limite de 3h (divididas em duas 
sessões) e a modalidade remota. 

4. Procedimento: a) O encaminhamento será feito por um/a dos/as 

coordenadores/as exclusivamente por meio de plataforma eletrônica de 

inscrições e submissões. b) As propostas deverão ser encaminhadas por meio 

de formulário próprio a ser disponibilizado na plataforma eletrônica.  c) 
Todos/as membros/as (inclusive a/o coordenadora/r) deverão efetuar 

antecipadamente seu cadastro no sistema de inscrições online da mesma 

plataforma. c) O CPF cadastrado por cada uma dos/as componentes será 
solicitado durante o preenchimento da proposta. 

 

Observações: 

 
• Após aprovação da OP, as/os coordenadores/as e monitores/as deverão se 

inscrever no evento. 

• É vetada a participação de coordenadoras/es de OP’s que sejam coordenadores 
de MR e de GT. 

• É vetada a participação de um/a mesma/o coordenador/a em mais de uma OP.  

• É permitida às/aos coordenadores de OP a apresentação de trabalho em GT e/ou 
participação em MR, desde que no caráter de expositor/a, e sem conflitos de 
atividades e horários. 

• Na seleção dos OP’s, a comissão científica estará atenta à variedade de temas e 

abordagens no ensino da sociologia e à diversidade regional e institucional do país.  

 

RESUMOS PARA GT’S 

 

Pesquisadoras/es da área de ensino da sociologia poderão submeter 

comunicações orais para GT’s considerando a adequação do tema da comunicação 

à ementa do respectivo grupo. A seleção do trabalho e sua alocação em sessão 
temática ocorrerá a partir da avaliação de um resumo simples e um resumo expandido. 

Após a aprovação da comunicação, a/o pesquisador/a enviará o trabalho completo 

que será objeto de debate durante a sessão e comporá os Anais do 7º ENESEB. Cada 
GT terá, no máximo, 3 (três) sessões com a duração de 2 (duas) horas cada, podendo 

acolher, no máximo, 10 (dez) comunicações. 

 

1. Titulação mínima do proponente: graduada/o em ciências sociais ou áreas afins. 

2. Autoria: cada trabalho poderá ter no máximo 3 (três) pessoas em coautoria, ou 

seja, serão 4 (quatro) autoras/es no total, incluindo orientador/a (quando 

houver). 

3. Submissão de resumo: a proposta encaminhada deve conter título (com ou sem 

subtítulo) e resumo simples com até 1.500 (mil e quinhentos) caracteres com 

espaço e resumo expandido de 6.000 (seis mil) até 9.000 (nove mil) caracteres 
com espaço apresentando: a) tema, relevância e justificativa; b) objetivos, 

métodos e conclusões e/ou encaminhamentos futuros; c) referências. 

4. Envio do trabalho completo (paper): autoras/es que tiverem o resumo aprovado, 

deverão entregar  também, na mesma plataforma e segundo os prazos 
divulgados neste Edital, a versão completa do trabalho (paper) seguindo a 



formatação seguinte: capa (conforme anexo ao edital) fonte Arial, tamanho 12, 

espaçamento 1,5 entre as linhas, de 10 a 15 páginas (excluindo-se  eventuais 
anexos e referências), respeito às normas da ABNT, arquivo em PDF.  

5. Procedimento: a) O encaminhamento do resumo e do trabalho completo será 

feito pelo autor/a principal exclusivamente por meio de plataforma eletrônica 
de inscrições e submissões. b) Todos/as autores/as deverão efetuar 

antecipadamente seu cadastro no sistema de inscrições online da mesma 
plataforma. c) O CPF dos/as autores/as será solicitado durante o preenchimento 

da proposta.  

 

Observações: 

 
• Após aprovação do resumo, as/os participantes deverão se inscrever no evento. 

• Cada autor/a principal pode inscrever resumo em apenas 1 (um) GT.  

• É vetada a co-autoria em mais de um trabalho.  

• Na seleção dos resumos, as coordenações de GT`s estarão atentas à diversidade étnica, 
regional e institucional do país.  

• Trabalhos completos (papers) que não forem enviados s 

 

 

PÔSTER (PP) 

 

Graduandos/as em ciências sociais e áreas afins poderão submeter trabalhos 
resultantes de pesquisas e experiências na área de ensino da sociologia para 

apresentação na forma de pôster. A seleção ocorrerá a partir da avaliação de um 

resumo. Após a aprovação, a/o graduando/a enviará o pôster que será exposto de 
forma virtual durante as atividades do evento. 

 

1. Titulação mínima do proponente: graduanda/o em ciências sociais e áreas afins. 

2. Autoria: cada trabalho poderá ter no máximo 3 (três) pessoas em coautoria, ou 

seja, serão 4 (quatro) autoras/es no total, incluindo orientador/a (quando 
houver). 

3. Submissão de resumo: a proposta deve ser encaminhada com, no mínimo, 3.000 

(três mil) e, no máximo, 3.500 (três mil e quinhentos) caracteres com espaço, 
contendo introdução, objetivos, desenvolvimento, metodologia, considerações 

finais/resultados e referências. 

4. Envio do pôster: todos as/os autoras/es que tiverem sua proposta aprovada 

deverão preparar um pôster para exibição virtual de acordo com o template 

em anexo. 

5. Procedimento: a) O encaminhamento do resumo e do pôster será feito pelo 

autor/a principal exclusivamente por meio de plataforma eletrônica de 
inscrições e submissões. b) Todos/as autores/as deverão efetuar 

antecipadamente seu cadastro no sistema de inscrições online da mesma 

plataforma. c) O CPF dos/as autores/as será solicitado durante o preenchimento 
da proposta.  

 

Observações:  

 
• Após aprovação do pôster, as/os participantes deverão se inscrever no evento. 

• Cada autor/a principal pode se inscrever como autor principal em apenas 1 (um) pôster.  

• É vetada a co-autoria em mais de um pôster.  

• É permitida às/aos painelistas  a apresentação de trabalho em GT e/ou participação em 
MR desde que não exista conflitos de atividades e horários. 

• Na seleção dos pôsteres, as comissões estarão atentas à diversidade étnica, regional e 
institucional do país.  

 

 

 

PAINEL/PÔSTER (PP-Ensino Médio) 



 

1. Proponente: estudantes da rede pública do Ensino Médio (delimitar melhor) 

2. Autoria: cada trabalho poderá ter no máximo 3 (três) pessoas em coautoria, ou 

seja, serão 4 (quatro) autoras/es no total, incluindo orientador/a (quando 
houver). 

3. Submissão de resumo: a proposta deve ser encaminhada com, no mínimo, 3.000 

(três mil) e, no máximo, 3.500 (três mil e quinhentos) caracteres com espaço, 
contendo introdução, objetivos, metodologia, considerações finais/resultados e 

referências. 

4. Envio do pôster: todos as/os autoras/es que tiverem sua proposta aprovada 

deverão preparar um pôster para exibição virtual de acordo com o template 

em anexo. 

5. Procedimento: a) O encaminhamento do resumo e do pôster será feito pelo 

autor/a principal exclusivamente por meio de plataforma eletrônica de 
inscrições e submissões. b) Todos/as autores/as deverão efetuar 

antecipadamente seu cadastro no sistema de inscrições online da mesma 

plataforma. c) O CPF dos/as autores/as será solicitado durante o preenchimento 
da proposta.  

 

 

ANEXOS 

 
 

I. ITENS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA PROPOSTA DE GRUPOS DE TRABALHO 

 

Nome da/o proponente: 

Instituição de Ensino das/os proponente/s: 
Classificação étnico racial das/os proponente/s: (penso que assim ficar melhor) 

Gênero das/os proponente/s: 

Município/Estado onde residem as/os proponente/s: 
Título da comunicação (com ou sem subtítulo): 

Título do Grupo de Trabalho (com ou sem subtítulo): 

Ementa (1.500 caracteres com espaço): 
Resumo (de 6.000 a 9.000 caracteres com espaço) contendo os seguintes itens: 

 a) Tema, relevância e justificativa 

 b) Objetivos gerais e específicos 
e) Breve currículo das/os proponentes  

 

 

II. ITENS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA PROPOSTA DE OP’S 

 

Nome das/os proponente e monitores: 

Instituição de Ensino das/os proponente/s: 
Classificação étnico racial das/os proponente/s: (penso que assim ficar melhor) 

Gênero das/os proponente/s: 

Município/Estado onde residem as/os proponente/s: 
Título da comunicação (com ou sem subtítulo): 

Título da Oficina Pedagógica (com ou sem subtítulo): 

Ementa (1.500 caracteres com espaço): 
Texto (de 6.000 a 12.000 caracteres com espaço) contendo os seguintes itens: 

  

a) Tema, relevância e justificativa 
 b) Objetivos gerais e específicos 

 c) Procedimentos, etapas e desenvolvimento 

d) Orientações aos participantes (leituras prévias e/ou instrumentos necessários 
para o dia da oficina) 

e) Breve currículo das/os proponentes  

 



III. ITENS DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO PARA RESUMOS AOS GT’S 

 

Nome das/os proponente/s: 

Instituição de Ensino das/os proponente/s: 
Identidade étnico racial das/os proponente/s: (penso que assim ficar melhor) 

Gênero das/os proponente/s: 

Município/Estado onde residem as/os proponente/s: 
Título da comunicação (com ou sem subtítulo): 

Título da comunicação (com ou sem subtítulo): 

Resumo simples (1.500 caracteres com espaço): 
Resumo expandido: (de 6.000 a 9.000 caracteres com espaço) contendo os seguintes 

itens: 

 a) Tema, relevância e justificativa 
 b) Objetivos, métodos e conclusões e/ou encaminhamentos futuros 

 c) Referências 

 

 

IV. ITENS DA CAPA DO TRABALHO COMPLETO 

 

 

Nome das/os autores/as 
 

VII ENCONTRO NACIONAL SOBRE O ENSINO DE SOCIOLOGIA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

grupo de trabalho 
[indicar nome do gt] 

 
 

título do trabalho 
[idêntico ao que foi registrado no momento da inscrição] 

 
 

Belém, Pará 
2021 

 
 

V. ITENS PARA PROPOSTA DE RESUMO DE PÔSTER 

 

Nome das/os proponente/s: 

Instituição de Ensino das/os proponente/s: 

Identidade étnico racial das/os proponente/s: 
Gênero das/os proponente/s: 

Município/Estado onde residem as/os proponente/s: 

Título da comunicação (com ou sem subtítulo): 
Resumo (3.000 a 3.500 caracteres com espaço): 

s: 

a) Introdução 
b) Objetivos 

c) Metodologia 

d) Considerações finais/resultados 
e) Referências 

 

 

 

Comissão Científica (avaliadores nos GT’s e 

pôsteres e coordenadores de OP’s) 



AGNES CRUZ DE SOUZA - IFSP CAMPUS BOITUVA 
ALEXANDRE BARBOSA FRAGA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 
ALEXANDRE JERONIMO CORREIA LIMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
ALEXANDRE ZARIAS - FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO 
ALINE CORREIA MARTINS - UERJ 
AMURABI OLIVEIRA - UFSC 
ANA MARTINA BARON ENGERROFF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
ANDREA BITENCOURT PIRES CHAVES - UFPA 
ANDRÉA LÚCIA DA SILVA DE PAIVA - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 
ANDREIA DOS SANTOS - PUC MINAS 

ANGELA MARIA DE SOUSA LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
ANGÉLICA LYRA DE ARAUJO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
ANITA HANDFAS - UFRJ 
ANTONIO ALBERTO BRUNETTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA (UNESP) 
ASSUNÇÃO JOSÉ PUREZA AMARAL - UFPA-NAEA 
BEATRIZ GESTEIRA - UFRJ 
BRENO RODRIGO DE OLIVEIRA ALENCAR - IFPA 
BRUNA LUCILA DE GOIS DOS ANJOS - UFRJ/ SEEDUC - RJ 
BRUNA MONIELLY CARVALHO DE ARAUJO - UFPB 
CAMILA SANTOS PEREIRA - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UERJ) 
CICERA TAYANE SOARES DA SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
CRISTIANO DAS NEVES BODART - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) 
DAISE VOGADO DE OLIVEIRA - SEDUC 
DANYELLE NILIN GONÇALVES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
DAVID JUNIOR DE SOUZA SILVA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 
DENISE MACHADO CARDOSO - UFPA 
DIEGO RAMON SOUZA PEREIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA - UFPA 

ELEANOR GOMES DA SILVA PALHANO - UFPA 
FABIANE MEDINA - UNICAMP 
FERNANDA FEIJÓ - UFAL - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
FERNANDA SANTOS SANTIAGO - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 
FRANCISCO WILLAMS RIBEIRO LOPES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
HENRIQUE FERNANDES ALVES NETO - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

ILEIZI FIORELLI DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
IRAPUAN PEIXOTO LIMA FILHO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 
ISAURORA MARTINS - UNIVERSIDADE FEDERAL VALE DO ACARAÚ 
IZABELA JATENE - UFPA 
JAIME LUIZ CUNHA DE SOUZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
JOANNES PAULUS SILVA FORTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA-CE 

JOÃO PAULINO DA SILVA NETO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 
JOSÉ RICARDO MARQUES BRAGA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
JOSÉ RICARDO MARQUES BRAGA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE 
JOSINETE PEREIRA LIMA - UEPA 
JULIA POLESSA MAÇAIRA - UFRJ 
LANA CLAUDIA MACEDO DA SILVA - UEPA 
LEANDRO KLINEYDER GOMES DE FREITAS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
LEANDRO RAIZER - UFRGS 
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LÍGIA WILHELMS ERAS - INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA - IFSC 
LUIS FERNANDO CARDOSO E CARDOSO - UFPA 
LUIZ ERNESTO GUIMARÃES - UEMG 
LUIZ ERNESTO GUIMARÃES - UEMG 
MARIA MARIZE DUARTE - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
MARIA VALÉRIA BARBOSA - UNESP 
MARILI PERES JUNQUEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - UFU 
MARILU MARCIA CAMPELO - UFPA 
MARIO JORGE BRASIL XAVIER - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 
MARISE ROCHA MORBACH - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

MARZANE PINTO DE SOUZA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
MILTON RIBEIRO - UEPA / UFPA 
OBERDAN DA SILVA MEDEIROS - UFPA 
PETRONIO LAURO TEIXEIRA POTIGUAR JÚNIOR - UFPA 
RAFAELA REIS AZEVEDO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LUIZ DE FORA (UFJF) 
RAQUEL BRUM FERNANDES DA SILVEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
RICARDO CRUZ MACEDO - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
ROBINZON PIÑEROS LIZARAZO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP 
ROGERIA DA SILVA MARTINS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
ROGERIO MENDES DE LIMA - COLÉGIO PEDRO II 
ROGÉRIO NUNES DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
ROSANGELA PIMENTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ 
ROSIANE FERREIRA GONÇALVES - COLÉGIO TENENTE RÊGO BARROS 
RUTH HELENA CRISTO ALMEIDA - UFRA 
SANDRA MARIA MATTAR DIAZ - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
SÉRGIO MARTINS PEREIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
SIMONE MEUCCI - UFPR 
SUELI GUADELUPE DE LIMA MENDONÇA - UNESP/MARÍLIA 
THIAGO DE JESUS ESTEVES - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO 

SUCKOW DA FONSECA (CEFET-RJ) 

THIAGO INGRASSIA PEREIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) 
VALDISIA SANTOS - SEDUC 
VINICIUS CARVALHO LIMA - INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) 
JOÃO PAULINO DA SILVA NETO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 
RAQUEL BRUM FERNANDES DA SILVEIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
RICARDO CRUZ MACEDO - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
ROBINZON PIÑEROS LIZARAZO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA UNESP 
ROGERIA DA SILVA MARTINS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
ROGERIO MENDES DE LIMA - COLÉGIO PEDRO II 
ROGÉRIO NUNES DA SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 
ROSANGELA PIMENTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ 

ROSIANE FERREIRA GONÇALVES - COLÉGIO TENENTE RÊGO BARROS 
RUTH HELENA CRISTO ALMEIDA - UFRA 
SANDRA MARIA MATTAR DIAZ - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
SÉRGIO MARTINS PEREIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 
SIMONE MEUCCI - UFPR 
SUELI GUADELUPE DE LIMA MENDONÇA - UNESP/MARÍLIA 
THIAGO DE JESUS ESTEVES - CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO 

SUCKOW DA FONSECA (CEFET-RJ) 
THIAGO INGRASSIA PEREIRA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (UFFS) 
VALDISIA SANTOS - SEDUC 
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VINICIUS CARVALHO LIMA - INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (IFRJ) 
ZULEIDE PAMPLONA XIMENES PONTE – UFPA 

ANDREA BITENCOURT PIRES CHAVES UFPA 

ANITA HANDFAS UFRJ 

ASSUNÇÃO JOSÉ PUREZA AMARAL UFPA-NAEA 

DAISE VOGADO DE OLIVEIRA SEDUC 

DANYELLE NILIN GONÇALVES UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

EDILA ARNAUD FERREIRA MOURA UFPA 

JAIME LUIZ CUNHA DE SOUZA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

LEANDRO KLINEYDER GOMES DE FREITAS 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

LEANDRO RAIZER UFRGS 

LUIS FERNANDO CARDOSO E CARDOSO UFPA 

MARIA MARIZE DUARTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

MARIO JORGE BRASIL XAVIER UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

MARISE ROCHA MORBACH UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 

PETRONIO LAURO TEIXEIRA POTIGUAR JÚNIOR UFPA 

ROSIANE FERREIRA GONÇALVES COLÉGIO TENENTE RÊGO BARROS 

SANDRA MARIA MATTAR DIAZPONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 
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	Comissão Científica (avaliadores nos GT’s e pôsteres e coordenadores de OP’s)

