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TRABALHOS APROVADOS 

 

TITULO AUTOR 

Origem, evolução e consolidação dos 
sistemas apostilados de ensino na realidade 
brasileira: uma leitura habermasiana. 

Amadeu Moura Bego 
IFSP - Instituto Federal de São Paulo 
Campus de Catanduva 
 

As justificativas do poder público para o 
estabelecimento de parcerias com a 
iniciativa privada para a oferta de infantil 
nos municípios médios paulistas 

Ana Lara Casagrande. 
Universidade Estadual Paulista - 
UNESP/Rio Claro 
 

Desdobramentos do IDEB em escolas 
municipais do estado da Paraíba na ótica de 
gestores e docentes 

Andréia Ferreira da Silva 
Universidade Federal de Campina 
Grande 
 

Público e privado na educação: implicações 
do programa escola campeã para a gestão, 
formação e avaliação dos dirigentes 
escolares 

Andrêssa Gomes de Rezende Alves 
PPGEdu/UFMS 
 
Jorismary Lescano Severino  
Professora da educação básica 
 

Um campo de disputas: o público e o 
privado na formação escolar de jovens 
atletas de futebol. 

Carlus Augustus Jourand Correia 
 

O quase mercado como princípio 
econômico das políticas educacionais e a 
livre escolha de escolas 

Caroline Falco Fernandes Valpassos 
USP/FAPESP 
 

O projeto ‘nave-mãe’ no município paulista 
de campinas. 

Cassia Domiciano  
PPGE/FE/Unicamp 

A historicidade do processo de 
configuração das parcerias público-privada 
na educação 

Daniela de Oliveira Pires 
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trajetos: limites da gestão do planejamento 
educacional no brasil 
 

 
Roberta Freire Bastos 
(PIBIC/FAFES/UFES) 

“Movimento todos pela educação”: um 
projeto de nação para a educação 
brasileira. 

Erika Moreira Martins - 
PPGE/FE/Unicamp 
 

Parcerias público-privadas na educação 
básica: implicações na gestão da escola 
pública e no trabalho docente. 

Kildo Adevair dos Santos 
Programa de Pós-graduação (Mestrado) 
da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 

Escolas brasileiras públicas e privadas: um 
olhar a partir dos resultados do PISA 

Maria de Lourdes Haywanon Santos 
Araujo 
Universidade Estadual de feira de 
Santana 
Robinson Moreira Tenorio 
Universidade de Brasília/Universidade 
Federal da Bahia 
 

Formação continuada e gestão 
democrática: desafios práticos para 
gestores do interior da Amazônia 

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares – 
UFOPA 
 
Newton Antonio Paciulli Bryan – 
UNICAMP 
 

Políticas educacionais para a educação 
básica: Ações da SEMED para qualificação 
docente. 

Maria Lília Imbiriba Sousa Colares 
UFOPA 
 

Relações entre o público e o privado na 
educação profissional e tecnológica: alguns 
elementos para a análise do programa 
nacional de acesso ao ensino técnico e 
emprego – PRONATEC. 

Maurício Ivan dos Santos  
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do RS - Campus Canoas.  
 
Romir de Oliveira Rodrigues 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul- 
Campus Canoas. 
 

Programas bolsa família e bolsa escola no 
Recife: resultados de um estudo.  

Rita de Cássia Barreto de Moura 
SINTEPE – Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Pernambuco 

A atuação do setor privado na 
implementação de uma política pública 
educacional: a experiência de salto (sp) na 
adoção do “sistema privado de ensino” 

Rosilene R. S. Souza 
UNICAMP 
 

A oferta de bolsas não ocupadas do 
PROUNI como ferramenta de 
financiamento e expansão do ensino 
superior privado 
 

Ruy de Deus e Mello Neto 
FEUSP 
Fábio da Silva Paiva  
PPGEDU-UFPE 
 



Ajuste fiscal e seus reflexos no 
financiamento e execução do serviço 
público educacional. 

Simone Alves Cassini 
Universidade Federal do Espírito Santo 
– UFES 

NAVE: ações integradas do Instituto Oi 
Futuro com a escola pública 

Wania R. Coutinho Gonzalez 
UERJ/FEBF e Universidade Estácio de 
Sá/RJ 
 
Eduardo Campos de Azevedo 
Universidade Estácio de Sá/RJ 
 

 


