
I Jornada Intercampi sobre Permanência 
e Êxito na Educação do IFFluminense 

  
Parte II 

 
 

Palestras Formativas e Metodológicas  
Centro de Convenções Oscar Niemeyer – UENF 

Dia 30 de novembro  de 2016  das 14h às 18h30min 

 

Programação 
 

Abertura: 14h às 14h30min 
 

Palestrantes e Temas  
 

Carlos Eduardo Guerra da Silva  (UFMG) 

Tema – Redes Colaborativas  na pesquisa sobre educação profissional  

e evasão escolar 

14h30min às 15h45min  
 

Sandra Lopes Guimarães (IFSC) 

Tema –  Entrevista de acolhimento: fator de permanência e êxito 

no curso de mecatrônica do IFSC 

15h45min às 17h 
 

Gerson Tavares do Carmo (UENF)  
   Tema –  Os sentidos da permanência na educação: o caso do IFFluminense 

17h  às 18h15min 
  

Encerramento e Coffee Break 

INSTITUTO FEDERAL 
Fluminense 
Pró-reitoria de Ensino 
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Objetivos das palestras 
 

As palestras da segunda parte da I Jornada Intercampi sobre permanência configu-

ram um bloco formativo e metodológico acerca da temática em questão. São profissi-

onais com experiências acumuladas em pesquisas sobre permanência e evasão esco-

lar que enriquecerão as atividades desenvolvidas pela manhã, objetivando ampliar 

horizontes sobre sua realidade de sala de aula e institucional. 

 

 

Minicurrículo dos palestrantes 
 

Carlos Eduardo  Guerra da Silva 

Doutor em Administração pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 

estágio doutoral  realizado na Universidade Simon Fraser (Canadá). Atualmente, é 

pesquisador de Pós-doutorado na Faculdade de Educação da UFMG. Realiza pesqui-

sas na área de gestão de organizações da sociedade civil, educação e políticas edu-

cacionais. Também é membro da Associação Brasileira de Prevenção da Evasão Esco-

lar e da Rede Ibero-Americana de Estudos sobre Educação Profissional e Evasão Es-

colar. 

 

Sandra Lopes Guimarães 

Mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), especi-

alização em Curso de Alfabetização em Classes Populares e graduação em Pedagogia 

pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Atua como Técnica em As-

suntos Educacionais no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 

Catarina (IFSC), possui experiência na área de Educação e desenvolve  pesquisas  nas 

seguintes temáticas: problemas de aprendizagem, didática, formação de formadores, 

psicanálise e EaD.  

 

Gerson Tavares do Carmo 

Doutor em Sociologia Política e Mestre em Cognição e Linguagem. Professor da Uni-

versidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF). É pesquisador no cam-

po da Educação de Jovens e Adultos com foco na permanência escolar. Coordena o 

projeto de pesquisa "Diagnóstico da qualidade de ensino no PROEJA: um estudo na 

Região Norte e Noroeste Fluminense com foco nos aspectos formativos e metodológi-

cos (UENF)" e é vice-líder do "Núcleo de Estudos sobre Acesso e Permanência na 

Educação (IFFluminense/UENF). 
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