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Relatório Técnico Científico  

de Projeto de Pesquisa 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

Nome do Coordenador: Nádia Cuiabano Kunze 

Instituição: IFMT 

Nº Processo: 184833/2015 

Edital: Nº 003-2015 

Período: 25/07/2015 a 28/02/2018  

 
 

            (  x  ) final  

            (      ) parcial  
 

OBS.: Constar apenas informações e produções científicas referentes ao período deste relatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este relatório deverá ser protocolado na FAPEMAT numa versão impressa e uma cópia digital, versão PDF, com 

toda a produção referenciada. 

 

 

Espaço para colar o protocolo da FAPEMAT 
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2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

 
 

Título do Projeto: 

 

MESTRADO INTERINSTITUCIONAL EM 

EDUCAÇÃO - UFG/IFMT 

Área de Conhecimento 

(Segundo CNPq) 
7.00.00.00-0 / Ciências Humanas 

Sub-Área de Conhecimento 

(Segundo CNPq) 
7.08.00.00-6 / Educação 

 

Palavras-Chaves 
Mestrado interinstitucional em Educação, Pós-graduação stricto 

sensu, UFG, IFMT 

Duração do Projeto Início: 25/07/2015 Término: 28/02/2018 

Referência da Chamada 

(Edital) 
Edital: Nº 003-2015 - FAPEMAT 

Dados do Coordenador: 

Endereço, e-mail e Telefone 
Rua Corsino Amarante, 1283 Edifício Cuiabá Central Parque, 

apto 1104/B, Bairro: Centro Sul, Cuiabá/MT, Cep: 78005-235, 

email: nadia.kunze@cba.ifmt.edu.br, cel.: (65) 98114-4386 

Se projeto está registrado em 

algum grupo de pesquisa no 

CNPq – Identifique-o (grupo, 

líder do grupo) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe Executora 

(Docentes e mestrandos) 

Nome do Pesquisador Instituição 

Cristóvão Giovani Burgarelli UFG 

Diane Valdez UFG 

Edna Mendonça Oliveira de Queiroz UFG 

Gina Gladys Guimarães de Faria UFG 

João Ferreira de Oliveira UFG 

José Adelson Cruz UFG 

Juliana de Castro Chaves UFG 

Lúcia Maria de Assis UFG 

Maria Emília de Castro Rodrigues UFG 

Marília Gouvea de Miranda UFG 

Miriam Fábia Alves UFG 

Nancy Nonato de Lima Alves UFG 

Nelson Cardoso Amaral UFG 

Rita Márcia M. Furtado UFG 

Ruth Catarina Cerqueira R. de Souza UFG 

Sandra Valéria Limonta Rosa UFG 

Tadeu João Ribeiro Baptista UFG 

Adelson da Costa Ribeiro IFMT/CBA 

Andréia Andréoli Silvestre IFMT/BLV 

Carminha Aparecida Visquetti IFMT/VGD 

Cristiano Costa Pereira IFMT/BAG 

Edna Pereira dos Santos IFMT/ROO 

Edna Souza de Almeida IFMT/CBA 

Jose Marcio Nerone Leite IFMT/SVS 

Katia Valéria Alves de Lima IFMT/TAG 

Luiz Maria Dumont IFMT/CBA 

 

 

mailto:nadia.kunze@cba.ifmt.edu.br
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 Pedro José de Barros IFMT/RTR 

Rafael José Triches Nunes IFMT/BAG 

Reinaldo Gomes de Arruda IFMT/DMT 

Rudinei Itamar Tamiosso Wesz IFMT/ROO 

Sonia Maria de Almeida IFMT/VGD 

Tulio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo IFMT/RTR 

Vera Terezinha de Matos IFMT/CBA 

 

3 - Descrever a metodologia utilizada em cada atividade realizada 

 

 

1. Processo seletivo do Mestrado Interinstitucional em Educação (MINTER EM 

EDUCAÇÃO) UFG/IFMT 

Esse MINTER, aprovado no Edital/CAPES n. 23/2014, teve seu processo de seleção de alunos 

regulamentado pelo Edital PPGE/FE/UFG-IFMT n. 02/2015, lançado e publicado em 01/04/2015. 

As avaliações realizadas no IFMT/Reitoria (IES Receptora) compuseram-se de: 

a) prova escrita;  

b) análise de projeto de pesquisa; 

c) exame de suficiência em uma língua estrangeira (inglês, francês, italiano ou espanhol) e  

d) exame oral com análise do currículo Lattes e do projeto de pesquisa, aplicadas pela 

Coordenação Acadêmica do MINTER/PPGE/FE/UFG (IES Promotora) com a assistência da 

Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT no período de 15/04 a 01/07/2015. 

A concorrência das 20 (vinte) vagas ofertadas, contou com 48 (quarenta e oito) inscrições 

homologadas e 16 (dezesseis) aprovações. O resultado final da seleção foi publicado em 

02/07/2015 pelo PPGE/FE/UFG e IFMT. 

 

2. Inicialização do processo de ingresso no Curso de Mestrado Interinstitucional em 

Educação (MINTER EM EDUCAÇÃO) do PPGE/FE/UFG/IFMT 

Para o ingresso dos aprovados nesse MINTER, as matrículas se realizaram nos dias 06 e 

07/08/2015 no IFMT/Reitoria (IES Receptora), junto à Coordenação Local Operacional do 

MINTER/IFMT que: 

a) recebeu e conferiu os formulários específicos acompanhados de todos os demais 

documentos exigidos; 

b) enviou toda a documentação recebida à Secretaria da Coordenação do PPGE/FE/UFG (IES 

Promotora) pelo correio e  

c) confeccionou as pastas individuais dos servidores aprovados. 

 

3. 1º semestre letivo 

No 1º semestre letivo, correspondente à 2015/2, foram executadas no período de 13/08/2015 a 

18/03/2016, as seguintes atividades:  

a) reunião entre a Coordenação do PPGE/FE/UFG, a Coordenação Acadêmica do 

MINTER/PPGE/FE/UFG, a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os docentes do 

MINTER/PPGE/FE/UFG realizada na IES Promotora (UFG) para elaboração do calendário letivo 

do curso;  

b) assistência à aula inaugural ministrada pelo Prof. Dr. Ildeu Moreira Coelho (UFG) na sede 

da IES Receptora (IFMT/Reitoria) em 13/08/2015;  

c) assistência às aulas semanais da disciplina obrigatória “Educação Brasileira”, ministrada 

pela Profª Dr.ª Diane Valdez (UFG) na sede da IES Receptora (IFMT/Reitoria) de 13/08 a 

11/12/2015;  

d) assistência às aulas semanais da disciplina obrigatória “Pesquisa em Educação”, ministrada 

pela Profª. Dr.ª Marília Gouvea de Miranda (UFG) na sede da IES Receptora (IFMT/Reitoria) de 
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22/10 a 18/12/2015;  

e) apoio e acompanhamento da elaboração dos trabalhos finais (produção textual) das duas 

disciplinas obrigatórias cursadas e reelaboração dos projetos de pesquisa pelos mestrandos, 

conforme sugestão dos orientadores, no período de dezembro/2015 a março/2016;  

f) reunião entre a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os mestrandos, 

realizada na sede da IES Receptora (IFMT/Reitoria) em 04/03/2016, para avaliação das atividades 

do 1º semestre letivo e repasse das orientações e informes sobre o 2º semestre letivo; 

g) assistência aos deslocamentos dos mestrandos das cidades do interior de MT para Cuiabá, 

para fins de participação na reunião com a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e  

h) orientação aos mestrandos para a elaboração do Relatório Semestral de Atividades e 

recebimento dos mesmos. 

 

Observação: No período de 15/08 a 20/10/2015 foram suspensas as aulas e as orientações das 

pesquisas por causa da ocorrência da greve nacional das IES aderida pela IES promotora (UFG) 

e IES receptora (IFMT). 

 

4. 2º semestre letivo 

No 2º semestre letivo, correspondente à 2016/1, foram executadas no período de 30/03/2016 a 

25/07/2016, as seguintes atividades:  

a) divulgação para o correio eletrônico dos mestrandos das datas da matrícula (28 e 

29/03/2016) no 2º semestre letivo;  

b) acompanhamento da execução das matrículas pelos mestrandos junto à Secretaria da 

Coordenação do PPGE/FE/UFG (IES Promotora) por meio do site institucional;  

c) acompanhamento dos processos de solicitação de afastamento das atividades de trabalho dos 

mestrandos no IFMT para aquisição da licença capacitação destinada ao cumprimento do Estágio 

Obrigatório e das disciplinas eletivas na IES Promotora (UFG);  

d) assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, na 

segunda quinzena do mês de março de 2016 para cumprimento do Estágio Obrigatório;  

e) acompanhamento das atividades realizadas pelos mestrandos durante o Estágio Obrigatório 

como: 1) aulas semanais das disciplinas eletivas ofertadas no período de 30/03 a 25/07/2016 

(“Corpo na sociedade do Capital” ministrada pelo Prof. Dr. Prof. Dr. Tadeu Baptista, “Juventude e 

Educação” ministrada pela Prof.ª Dr.ª Edna Mendonça Oliveira de Queiroz, “Docência e 

identidade profissional” ministrada pela Prof.ª Dr.ª Nancy Nonato de Lima Alves, “Paulo Freire e 

a Educação” ministrada pela Prof.ª Dr.ª Maria Emília de C. Rodrigues, “Cultura, Arte e Educação” 

ministrada pela Prof.ª Dr.ª Juliana de Castro Chaves, “A escola nas tramas da educação, da cultura 

e da política” ministrada pelo Prof. Dr. José Adelson Cruz, “Estética, educação e imagens da arte” 

ministrada pela Prof.ª Dr.ª Rita Márcia M. Furtado, “Formação e profissionalização de 

professores(as): epistemologias, pesquisas e perspectivas críticas” ministrada pela Prof.ª Dr.ª Ruth 

Catarina Cerqueira R. de Souza; 2) atividades complementares e extracurriculares (participação 

nas reuniões das linhas/grupos de pesquisa de vinculação no PPGE/Fe/UFG, nos eventos da UFG, 

nos eventos científicos externos com ou sem apresentação de trabalhos, elaboração de artigos e 

trabalhos científicos; 3) reuniões de orientação da pesquisa e 4) atividades de execução do projeto 

de pesquisa. 

f) reunião entre a Coordenação do PPGE/FE/UFG, a Coordenação Acadêmica do 

MINTER/PPGE/FE/UFG e a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os docentes 

do MINTER/PPGE/FE/UFG realizada na IES Promotora (UFG) em 21/07/2016 para elaboração 

do calendário do 3º semestre letivo do MINTER (2016/2) e do Informativo aos Orientadores e 

Mestrandos. 

g) orientação aos mestrandos para a elaboração do Relatório Semestral de Atividades e 

recebimento dos mesmos. 
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5. 3º semestre letivo 

No 3º semestre letivo, correspondente à 2016/2, foram executadas no período de 18/08/2016 a 

10/03/2017, as seguintes atividades:  

a) divulgação para o correio eletrônico dos mestrandos das datas da matrícula (15 a 

17/08/2016) no 3º semestre letivo;  

b) acompanhamento da execução das matrículas em orientação pelos mestrandos junto à 

Secretaria da Coordenação do PPGE/FE/UFG (IES Promotora) por meio do site institucional;  

c) apoio e acompanhamento da elaboração dos trabalhos finais (produção textual) das 

disciplinas eletivas cursadas pelos mestrandos durante o Estágio Obrigatório na FE/UFG;  

d) apoio, assistência e acompanhamento das atividades realizadas pelos mestrandos na 

execução do projeto de pesquisa (estudo bibliográfico e coleta de dados); 

e) apoio e assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, 

para reuniões de orientação da pesquisa, missões de estudo e pesquisa e participação nas reuniões 

das linhas/grupos de pesquisa de vinculação no PPGE/Fe/UFG; 

f) acompanhamento das atividades complementares e extracurriculares realizadas pelos 

mestrandos (participação nos eventos da UFG, nos eventos científicos externos com ou sem 

apresentação de trabalhos, elaboração de artigos e trabalhos científicos);  

g) reunião entre a Coordenação do PPGE/FE/UFG, a Coordenação Acadêmica do 

MINTER/PPGE/FE/UFG e a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os docentes 

do MINTER/PPGE/FE/UFG realizada na IES Promotora (UFG) em 21/11/2016 para elaboração 

do calendário do 4º semestre letivo do MINTER (2016/2) e do Informativo aos Orientadores e 

Mestrandos; 

h) reunião entre a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os mestrandos, 

realizada na IES Receptora (IFMT/Campus Cuiabá-Octayde Jorge da Silva) em 09/12/2016, para 

orientações e repasse dos informes sobre o 4º semestre letivo;  

i) assistência aos deslocamentos dos mestrandos das cidades do interior de MT para Cuiabá, 

para fins de participação na reunião com a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT 

em 09/12/2016; 

j) organização e execução das sessões de orientações temáticas de pesquisa e de pré-

qualificação ministradas pelos professores orientadores do PPGE/FE/UFG/MINTER na IES 

Receptora (IFMT/Campus Cuiabá-Octayde Jorge da Silva) nos dias 22 e 23/02/2017; 

k) assistência aos deslocamentos dos professores orientadores do PPGE/FE/UFG/MINTER à 

Cuiabá para ministrarem as sessões de orientações temáticas de pesquisa e de pré-qualificação nos 

dias 22 e 23/02/2017 na IES Receptora (IFMT/Campus Cuiabá-Octayde Jorge da Silva); 

l) assistência aos deslocamentos dos mestrandos das cidades do interior de MT para Cuiabá, 

para fins de participação nas sessões de orientações temáticas de pesquisa e de pré-qualificação 

nos dias 22 e 23/02/2017 na IES Receptora (IFMT/Campus Cuiabá-Octayde Jorge da Silva); 

m) orientação, apoio e acompanhamento dos mestrandos na apresentação de seus relatórios 

parciais de estudo nas sessões de orientações temáticas de pesquisa e de pré-qualificação; 

n) orientação aos mestrandos com pesquisas com seres humanos ou animais para submissão do 

estudo ao Conselho de Ética em Pesquisa (CEP) da UFG ou do IFMT para análise, parecer e 

aprovação. 

o) orientação aos mestrandos para a elaboração do Relatório Semestral de Atividades e 

recebimento dos mesmos. 

 

Observação: No período de 04/11 a 02/12/2016 foram suspensas as aulas e as orientações das 

pesquisas por causa da ocorrência da ocupação da UFG durante os manifestos nacionais contra 

a PEC 241/55/2016 e demais propostas de reformas do governo federal naquele contexto. 
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6. 4º semestre letivo 

No 4º semestre letivo, correspondente à 2017/1, foram executadas no período de 27/03 a 

17/07/2017, as seguintes atividades:  

a) divulgação para o correio eletrônico dos mestrandos das datas da matrícula (27 a 

28/03/2017) no 4º semestre letivo;  

b) acompanhamento da execução das matrículas em orientação pelos mestrandos junto à 

Secretaria da Coordenação do PPGE/FE/UFG (IES Promotora) por meio do site institucional;  

c) apoio, assistência e acompanhamento das atividades realizadas pelos mestrandos na 

execução do projeto de pesquisa (estudo bibliográfico, coleta e análise de dados); 

d) apoio e assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, 

para reuniões de orientação da pesquisa, missões de estudo e pesquisa, participação nas reuniões 

das linhas/grupos de pesquisa de vinculação no PPGE/Fe/UFG; 

e) apoio e assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, 

para submissão ao Exame de Qualificação da versão preliminar da dissertação no PPGE/Fe/UFG; 

f) apoio e assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, 

para a defesa da dissertação à banca examinadora no PPGE/Fe/UFG; 

g) acompanhamento das atividades complementares e extracurriculares realizadas pelos 

mestrandos (participação nos eventos da UFG, nos eventos científicos externos com ou sem 

apresentação de trabalhos, elaboração de artigos e trabalhos científicos);  

h) reunião entre a Coordenação do PPGE/FE/UFG, a Coordenação Acadêmica do 

MINTER/PPGE/FE/UFG e a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os docentes 

do MINTER/PPGE/FE/UFG realizada na IES Promotora (UFG) em 21/07/2017 para a elaboração 

da proposta de prorrogação do Curso por mais 6 meses e do calendário para esse período, ou seja 

para o 5º semestre letivo do MINTER (2017/2) e do Informativo aos Orientadores e Mestrandos; 

i) reunião entre a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os mestrandos, 

realizada na IES Receptora (IFMT/Campus Cuiabá-Octayde Jorge da Silva) em 30/06/2017, para 

orientações e repasse dos informes sobre a prorrogação do curso e do 5º semestre letivo;  

j) assistência aos deslocamentos dos mestrandos das cidades do interior de MT para Cuiabá, 

para fins de participação na reunião com a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT 

em 30/06/2017; 

k) orientação aos mestrandos para a elaboração do Relatório Semestral de Atividades e 

recebimento dos mesmos. 

 

7. 5º semestre letivo 

No 5º semestre letivo, correspondente à 2017/2, foram executadas no período de 21/08/2017 a 

21/02/2018, as seguintes atividades:  

a) divulgação para o correio eletrônico dos mestrandos das datas da matrícula (14 a 

15/08/2017) no 4º semestre letivo;  

b) acompanhamento da execução das matrículas em orientação pelos mestrandos junto à 

Secretaria da Coordenação do PPGE/FE/UFG (IES Promotora) por meio do site institucional;  

c) apoio, assistência e acompanhamento das atividades realizadas pelos mestrandos na 

fialização do projeto de pesquisa (estudo bibliográfico, coleta e análise de dados); 

d) apoio e assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, 

para reuniões de orientação da pesquisa, missões de estudo e pesquisa, participação nas reuniões 

das linhas/grupos de pesquisa de vinculação no PPGE/Fe/UFG; 

e) apoio e assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, 

para submissão ao Exame de Qualificação da versão preliminar da dissertação no PPGE/Fe/UFG; 
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f) apoio e assistência aos deslocamentos dos mestrandos para a UFG, na cidade de Goiânia, 

para a defesa da dissertação à banca examinadora no PPGE/Fe/UFG; 

g) acompanhamento das atividades complementares e extracurriculares realizadas pelos 

mestrandos (participação nos eventos da UFG, nos eventos científicos externos com ou sem 

apresentação de trabalhos, elaboração de artigos e trabalhos científicos);  

h) reunião entre a Coordenação do PPGE/FE/UFG, a Coordenação Acadêmica do 

MINTER/PPGE/FE/UFG e a Coordenação Local Operacional do MINTER/IFMT e os docentes 

do MINTER/PPGE/FE/UFG realizada na IES Promotora (UFG) em 19/02/2018 para a elaboração 

o relatório do Curso para inserção na Plataforma Sucupira/Capes; 

i) orientação aos mestrandos para a elaboração do Relatório Final de Atividades e recebimento 

dos mesmos. 

j) apoio aos alunos para a apresentação das versões finais definitivas das dissertações por meio 

de 3 exemplares impressos da versão final definitiva e 1 em meio eletrônico na secretaria do 

PPGE/FE/UFG.  

k) confecção e publicação de uma coletânea contendo os artigos/capítulos referentes às 

dissertações produzidas durante o curso, intitulada “MESTRADO INTERINSTITUCIONAL 

EM EDUCAÇÃO UFG-IFMT: UMA PARCERIA COM RESULTADOS 

SIGNIFICATIVOS”. 

 

 

 

4 - Objetivos previstos no plano de trabalho X objetivos alcançados 

 

Objetivo Geral Proposto Alcançado % de 

Execução 

Comprovação do objetivo 

alcançado 

 

1. Subsidiar a realização do 

Curso de Mestrado 

Interinstitucional em 

Educação do 

PPGE/FE/UFG com o IFMT 

aprovado nos termos do 

Edital CAPES n. 23/2014. 

 

Divulgação, 

seleção de alunos, 

implantação e 

desenvolvimento 

integral do Curso 

 

100 

(cem) 

 

 

- Realização de processo 

seletivo 

- Seleção de servidores 

docentes e técnicos em 

educação do IFMT. 

- Realização de 5 (cinco) 

semestres letivos (2015/1, 

2016/1, 2016/2, 2017/1, 

2017/2). 

- Oferta e execução de 2 

(duas) disciplinas obrigatórias 

no 1º semestre e 8 (oito) 

disciplinas eletivas no 2º 

semestre. 

- Orientações sistemáticas de 

10 (dez) professores 

orientadores da UFG nos 

cinco semestres letivos. 
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Objetivos Específicos 

Proposto 

Alcançado % de 

Execução 

Comprovação do objetivo 

alcançado 

1. Auxiliar o fortalecimento 

da parceria, da interação e 

do intercâmbio institucional 

UFG/IFMT voltada à oferta 

de curso de pós-graduação 

stricto sensu no Estado de 

Mato Grosso. 

Fortalecimento do 

intercâmbio 

institucional entre a 

UFG e o IFMT 

 

100 

(cem) 

 

- Planejamento conjunto entre 

a Coordenação do 

PPGE/FE/UFG, a 

Coordenação Acadêmica do 

MINTER/PPGE/FE/UFG, a 

Coordenação Local 

Operacional do 

MINTER/IFMT. 

- Participação de 

pesquisadores da UFG em 

eventos e projetos 

institucionais do IFMT. 

- Participação de 

pesquisadores do IFMT em 

eventos e projetos 

institucionais da UFG. 

- Participação de 

pesquisadores do IFMT na 

co-orientação de mestrandos 

da UFG 

2. Apoiar a formação de 

mestres em educação no 

quadro de servidores 

efetivos do IFMT. 

 

Formação de 15 

(quinze) servidores 

efetivos do IFMT 

no Minter em 

Educação 

UFG/IFMT 

94 

(noventa e 

quatro) 

 

- Efetuação da matrícula 

dos 16 (dezesseis) servidores 

efetivos do IFMT nos 5 

(cinco) semestres letivos. 

- Recebimento dos 

relatórios semestrais de 

pesquisa e final dos 16 

(dezesseis) mestrandos. 

   - Acompanhamento dos 

16 (dezesseis) servidores 

efetivos do IFMT nos 

Exames de Qualificação nos 

4º e 5º semestres letivos. 

- Acompanhamento dos 

15 (quinze) servidores 

efetivos do IFMT nas 

Defesas de dissertação nos 4º 

e 5º semestres letivos. 

3. Cooperar com a 

nucleação, a criação de 

grupos e linhas de pesquisa 

em educação no IFMT e no 

Estado de Mato Grosso, 

bem como com o seu 

fortalecimento para 

prosseguimento posterior. 

Intercâmbio entre 

alunos do Minter 

em Educação 

UFG/IFMT e 

pesquisadores do 

IFMT, UFG e 

UFMT 

100 

(cem) 

- Participação dos 

servidores participantes do 

Minter em Educação 

UFG/IFMT, titulados 

mestres, e de alguns 

pesquisadores do IFMT em 

grupos de pesquisas da UFG 

e da UFMT.  
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4. Contribuir para a criação 

de um Programa de pós-

graduação e cursos de pós-

graduação stricto sensu em 

Educação no âmbito do 

IFMT, a ser fomentada no 

decorrer do MINTER, tendo 

em vista o atendimento das 

demandas e necessidades do 

Estado de Mato Grosso e 

regionais. 

Intercâmbio entre 

servidores titulados 

mestres pelo 

Minter em 

Educação 

UFG/IFMT e 

pesquisadores do 

IFMT 

100 

(cem) 

- Participação servidores 

titulados mestres pelo Minter 

em Educação UFG/IFMT em 

algumas atividades do 

Programa de Pós-Graduação 

em Ensino (PPGEN) e do 

Mestrado em Ensino do 

IFMT. 
 

5. Colaborar para o 

desenvolvimento de 

estudos, pesquisas, 

produção e disseminação de 

conhecimentos científicos 

na área da Educação, em 

especial da educação mato-

grossense. 

Aprovação e 

orientação de 

pesquisas regionais 

pelos docentes 

titulados pelo 

Minter em 

Educação da 

UFG/IFMT 

94 

(noventa e 

quatro) 

 

- Desenvolvimento de 

projetos pesquisas com temas 

e objetos de estudos 

referentes à Educação em 

Mato Grosso. 

6. Apoiar o 

comprometimento do IFMT 

com o desenvolvimento 

educacional do Estado de 

Mato Grosso. 

 

Disseminação dos 

resultados iniciais 

das pesquisas e da 

produção de co-

nhecimentos em 

Educação, realiza-

das no âmbito do 

Minter em Educa-

ção da UFG/IFMT. 

100 

(cem) 

- Participação dos servidores 

titulados mestres pelo Minter 

em Educação UFG/IFMT em 

eventos científicos locais, 

regionais e nacionais com 

apresentação de trabalhos 

resultantes das pesquisas em 

Educação e publicação de 

livro. 

 

 

5 - Dificuldades encontradas X soluções encontradas 

 

Dificuldades encontradas Soluções providenciadas 

1 – O Edital PPGE/FE/UFG-IFMT n. 02/2015 de 

regulamentação do processo seletivo do Minter 

em Educação UFG/IFMT ofertou 20 (vinte) 

vagas. Foram homologadas 48 (quarenta e oito) 

inscrições, mas ocorreram 16 (dezesseis) 

aprovações. 

1 – O PPGE/FE/UFG homologou as 16 

(dezesseis) aprovações ocorridas e manteve o 

direito de não preencher o total de vagas 

oferecido, ficando as 4 (quatro) vagas 

restantes sem preenchimento. 

2 – O projeto de apoio a Minter/Dinter 

submetido ao Edital FAPEMAT n. 003/2015 em 

13/04/2015 foi aprovado somente em 

22/09/2015, tendo sido assinado o seu Termo de 

Concessão em 16/10/2015 (Processo n. 

184833/2015), publicado seu Extrato no 

DOU/MT em 26/10/2015 e seus recursos 

depositados em conta bancária da coordenadora 

somente em 23/12/2015, ou seja, em data 

2 – As despesas com diárias e passagens para 

os docentes da UFG ministrarem as aulas das 

disciplinas obrigatórias do 1º semestre do 

Minter em Educação UFG/IFMT (13/08 a 

18/12/2015) no IFMT foram custeadas com 

os recursos do IFMT. 
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posterior ao encerramento das aulas das 

disciplinas obrigatórias do 1º semestre do Minter 

Educação UFG/IFMT ministradas por docentes 

da UFG no IFMT, cujas despesas com diárias e 

passagens estavam previstas no projeto e não 

puderam ser atendidas por ele. 

3 – No item 2 (Identificação da Programa) do 

Termo de Concessão da FAPEMAT (Processo n. 

184833/2015) assinado em 16/10/2015 foi 

inserido como número de aluno o equivalente à 

quantidade de vagas ofertadas no Edital de 

seleção do Curso e indicado no projeto aprovado 

pela FAPEMAT, ou seja, 20 (vinte) e não o 

número de aprovados (dezesseis). E na cláusula 

primeira (do objeto) desse mesmo Termo foi 

indicado equivocadamente o Programa de Pós-

graduação em Ciências da Computação – 

UFF/IFMT, sendo o correto Programa de Pós-

graduação em Educação – UFG/IFMT. 

3 – Foi solicitada a retificação desses dados 

no dia 04/03/2016 à FAPEMAT, via e-mail: 

(bolsas@fapemat.mt.gov.br)  

 

4 – A maioria dos cronogramas de pesquisas dos 

mestrandos está com atrasados impossibilitando, 

assim, a conclusão das mesmas no prazo dos 24 

(vinte e quatro) meses pelos seguintes motivos: 

a) os mestrandos, servidores do IFMT, possuem 

somente 20 (vinte) horas semanais de redução de 

seus encargos profissionais para desenvolverem 

nesse tempo as suas pesquisas e b) algumas 

pesquisas submetidas ao Conselho de Ética em 

Pesquisa (CEP) da UFG ou do IFMT aguardaram 

demasiado tempo para receberem deles as 

análises, as diligências e os pareceres parciais e 

conclusivos de aprovação.  

4.1 – O PPGE/FE/UFG recebeu, analisou, 

aprovou e homologou 12 (doze) 

requerimentos de prorrogação de prazos para 

a conclusão das pesquisas, realização das 

qualificações e das defesas das dissertações.  

4.2 - O PPGE/FE/UFG comunicou ao IFMT, 

via Ofício n. 026/2017, de 29 de maio de 

2017, o cronograma de execução do Minter 

em Educação UFG/IFMT em 30 (trinta) 

meses, considerando a prorrogação aprovada, 

com data final de encerramento em 

28/02/2018. 

4.3 - O PPGE/FE/UFG solicitou ao IFMT, via 

Ofício n. 028/2017, de 09 de junho de 2017, a 

manutenção das 20 (vinte) horas semanais de 

redução dos encargos profissionais dos 

servidores mestrandos durante o 5º semestre 

letivo (2017/2) até o dia 28/02/2018, para 

nesse tempo finalizarem as suas pesquisas. 

4.4 – A Coordenação Local Operacional do 

MINTER/IFMT elaborou uma minuta de 

Termo Aditivo ao Convênio IFMT/UFG para 

prorrogação de sua vigência até 28/02/2018 e 

aguarda sua aprovação e publicação. 

5 – Os atrasos nos cronogramas das pesquisas, a 

prorrogação do Minter em Educação UFG/IFMT 

para 28/02/2018 e o surgimento de diversas 

novas necessidades por causa dessas alterações 

estão demandando readequações na utilização 

dos recursos deste projeto de apoio, 

disponibilizados pela FAPEMAT. 

5 – A Coordenação do Projeto solicitará à 

FAPEMAT, o remanejamento, a readequação 

e a reformulação das planilhas orçamentárias 

do Projeto para atendimento das novas 

demandas surgidas, bem como a prorrogação 

da vigência do Termo de Concessão 

(Processo n. 184833/2015) para até 

28/02/2018, data final de encerramento do 

Minter em Educação UFG/IFMT. 

mailto:bolsas@fapemat.mt.gov.br
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6 - Resultados obtidos (produtos, avanços, aplicações esperadas), e impactos gerados 

(Econômicos, Social, Ambiental, Científico e Tecnológico). 

Descreva os resultados e seus principais impactos alcançados pelo Projeto. 
 

Resultados obtidos Impactos gerados 

1 – No processo seletivo ocorreram 

48 (quarenta e oito) inscrições 

homologadas de servidores efetivos 

dos seguintes Campi do IFMT, além 

da Reitoria: Barra do Garças, Bela 

Vista/Cuiabá, Cuiabá/Octayde Jorge 

da Silva, Cáceres, Campo Novo do 

Parecis, Confresa, Diamantino, 

Juína, Pontes e Lacerda, 

Rondonópolis, São Vicente da Serra, 

Tangará da Serra e Várzea Grande. 

- Aprovação e formação de 16 (dezesseis) servidores 

efetivos do IFMT (9 (nove) técnicos administrativos em 

educação (TAE) e 7 (sete) docentes), sendo: 1 TAE e 1 

docente da Reitoria, 2 TAEs do Campus Barra do Garças, 

1 TAE do Campus Bela Vista/Cuiabá, 2 TAEs e 2 

docentes do Campus Cuiabá/Octayde Jorge da Silva, 1 

docente do Campus Diamantino, 1 TAE e 1 docente do 

Campus Rondonópolis, 1 docente do Campus São Vicente 

da Serra, 1 docente do Campus Tangará da Serra e 2 TAEs 

do Campus Várzea Grande. 

2 - Desenvolvimento de pesquisas e 

produção de conhecimentos 

científicos na área da Educação, em 

especial da educação mato-

grossense. 

- Desenvolvimento de pesquisas sobre: a) o PROEJA no 

IFMT, b) educação ambiental no IFMT; c) formação 

Integrada nos cursos técnicos do IFMT, d) expansão do 

IFMT em Mato Grosso, e) biblioteca escolar da Escola 

Industrial de Cuiabá, f) criação do curso técnico de 

Estradas na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, g) 

educação de jovens para o trabalho no Brasil Moderno, h) 

arte educação (cinema, teatro, desenho, pintura) e i) ensino 

de ciências químicas e biológicas. 

3 - Intercâmbio institucional entre a 

UFG, o IFMT e UNIC mediante 

organização de encontro de 

apresentação, avaliação e discussão 

das pesquisas intitulado: “Seminário 

de pesquisas do Minter em 

Educação UFG-IFMT e do 

Mestrado em Ensino do IFMT- 

UNIC”. 

- Participação dos 16 (dezesseis) mestrandos do Minter em 

Educação UFG/IFMT, dos 20 (vinte) mestrandos do 

Mestrado em Ensino IFMT/UNIC, de 7 (sete) professores 

orientadores da UFG e 9 (9) professores orientadores do 

IFMT, de 5 (cinco) professores orientadores da UNIC e de 

14 (quatroze) pesquisadores em educação. 

4 - Intercâmbio institucional entre a 

UFG, o IFMT e UFMT mediante a 

participação em grupos de pesquisa. 

- Participação da Coordenação Local Operacional do 

MINTER/IFMT, de 1 (uma professora orientadora e de 2 

(duas) mestrandas nas reuniões do Grupo de Pesquisa 

Educação e Memória (GEM) e Grupo de Pesquisa e 

Estudos em História da Educação, Instituições e Gênero 

(GPHEG), ambos do Programa de Pós-Graduação em 

educação da UFMT. 

5 – Intercâmbio institucional entre a 

UFG, o IFMT e UFMT mediante a 

realização do I Encontro de Jovens 

Pesquisadoras e Pesquisadores da 

região Centro Oeste (I JOPEQ) em 

janeiro de 2017 na UFMT. 

 

- Participação da Coordenação Local Operacional do 

MINTER/IFMT, de 1 (uma professora orientadora e de 2 

(duas) mestrandas na organização do encontro, bem como 

na apresentação, avaliação e discussão de trabalhos. 
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6 – Defesas públicas de dissertações 

de mestrado  

 

- Produção de quinze (15) dissertações de mestrado 

versando sobre objetos de estudos educacionais 

institucionais e regionais  

7 – Formação de servidores do 

IFMT 

- Titulação de quinze mestres em Educação no quadro de 

servidores do IFMT 

 

 

 

7 – Quantificar a Produção científica gerada pelo projeto no período: 

 

 

 

01  Número de Artigos Publicados Nacionais 

 

    Número de Artigos Publicados Internacionais 

 

    Número de Artigos no Prelo 

 

 01   Número de Livros  

 

    Número de Capítulos de Livros 

 

01  Número de Trabalhos apresentados em eventos Internacional 

 

08  Número de Trabalhos apresentados em eventos Nacionais 

 

    TCC 

 

 15   Dissertações de Mestrado 

 

    Teses de Doutorado 

 

    Produtos 

 

    Processos 

 

    Software 

 

    Propriedade Intelectual / patente 

 

    Produção Artística 

 

    Relatórios/notas técnicas 

 

    Outra (especificar)         

 
(*) Trabalhos individuais ou em cooperação, submetidos e/ou publicados. 
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8 - Listar toda Produção Científica gerada pelo projeto no período, listada no item 7: 

 

Referenciar toda produção técnico-científica gerada, quantificada no item 7, de acordo com 

normas da ABNT (anexar cópia digital em pdf de toda produção em CD ou DVD) 

Artigos completos publicados em periódicos nacionais 

 

1) ALMEIDA, M. A. D.; ARRUDA, R. G. A educação na Teoria sociológica de 

Durkheim e Marx. Revista Educação, Cultura e Sociedade, v. 7, p. 116-130, 2017. 

 

Trabalhos completos apresentados em eventos nacionais e publicados em anais  

 

1) SILVESTRE, A. A.; MIRANDA, E. S. A.; ROSA, S. V. L. A Teoria do Ensino 

Desenvolvimental e suas possíveis contribuições para o ensino de Ciências. In: 

ANPEd-XIII Encontro de Pesquisa em Educação região Centro-Oeste., 2016, Brasília. 

2) FERREIRA, E. P. S. Livros de leitura seriados no Brasil. In: XIII Encontro de Pesquisa 

em Educação da Região Centro-Oeste. Reunião Científica Regional da ANPED, 2016, 

Brasília. Projeto Nacional de Educação: Desafios Éticos, Políticos e Culturais, 2016. v. 

13. 

3) LEITE, J. M. N.; CHAVES, J. C. O teatro como formação de alunos do ensino médio. 

Anais, CONEDU III, 2016. 

 

Trabalhos completos apresentados em eventos internacionais e publicados em anais  

 

1) FERREIRA, E. P. S. Os Livros de Leitura seriados no Século XIX. In: V Congresso 

Internacional de História, 2016, JATAÍ - GO. Novas Epistemes e Narrativas 

Contemporâneas - Anais do V Congresso Internacional de História. Jatai - GO: Gráfica 

UFG, 2016. p. 1-10. 

 

Resumos apresentados em eventos nacionais e publicados em anais  

 

1) SILVESTRE, A. A.; ROSA, S. V. L.. A percepção dos alunos de Licenciatura em 

Química a distância da UAB/IFMT sobre o processo de ensino-aprendizagem. In: 

ENDIPE, 2016, Cuiabá. Didática e Prática de Ensino no Contexto Político 

Contemporâneo: cenas da Educação brasileira. Cuiabá, 2016. 

 

Apresentações de Trabalhos em eventos 

 

1) FERREIRA, E. P. S.; SOUZA, L. G.; SILVA, V. B.; ALMEIDA, D. C. R.; FRANCA, K. 

F. S.; GALDINO, L. A.; PRADO, M. F.; SILVA, A. N. Novo retrato dos egressos do 

IFMT - Campus Rondonópolis: ingressantes das turmas de 2011 a 2013. V Jornada 

Científica e V Simpósio Caminhos da Extensão do IFMT/Campus Rondonópolis/MT, 

2016.  

2) FERREIRA, E. P. S.; SOUZA, L. G.; SILVA, V. B.; SANTANA, A. C. R. Os egressos do 

IFMT - Campus Rondonópolis: levantamento e acompanhamento inicial. V Jornada 

Científica e V Simpósio Caminhos da Extensão do IFMT/Campus Rondonópolis/MT, 

2016.  

3) SOUZA, L. G.; FERREIRA, E. P. S.; SILVA, V. B.; LAGE, L. T.; NASCIMENTO, A. S. 

O papel da pesquisa no ensino tecnológico: com a palavra bolsista e ex bolsistas de 

projetos do IFMT - Campus Rondonópolis (2011-2015). V Jornada Científica e V 

Simpósio Caminhos da Extensão do IFMT/Campus Rondonópolis/MT, 2016.  

 

http://lattes.cnpq.br/2351752840523229
http://lattes.cnpq.br/4452355329288583
http://lattes.cnpq.br/6775043378292188
http://lattes.cnpq.br/4496748714137360
http://lattes.cnpq.br/6775043378292188
http://lattes.cnpq.br/4452355329288583
http://lattes.cnpq.br/6775043378292188
http://lattes.cnpq.br/7192896412713312
http://lattes.cnpq.br/8126728045366037
http://lattes.cnpq.br/3474859001608485
http://lattes.cnpq.br/3977654752180936
http://lattes.cnpq.br/3977654752180936
http://lattes.cnpq.br/6900810859875253
http://lattes.cnpq.br/9196446837616646
http://lattes.cnpq.br/3305357238394696
http://lattes.cnpq.br/6775043378292188
http://lattes.cnpq.br/7192896412713312
http://lattes.cnpq.br/8126728045366037
http://lattes.cnpq.br/4830310537894708
http://lattes.cnpq.br/7192896412713312
http://lattes.cnpq.br/6775043378292188
http://lattes.cnpq.br/8126728045366037
http://lattes.cnpq.br/4271694745887503
http://lattes.cnpq.br/5424787180985280
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Observação: Os Anais do XVIII ENDIPE/2016, ANPEd Centro-Oeste Centro-Oeste/2016 e 

JPEX/2016 ainda não foram disponibilizados para a anexação da cópia digital dos 

trabalhos apresentados neste relatório. 

 

Dissertações: 

 

LP I - Educação, Trabalho e Movimentos Sociais 

1. Contribuições da política de assistência estudantil na permanência/não permanência dos 

educandos do PROEJA do IFMT - Campus Várzea Grande (Carminha Aparecida Visquetti) 

2. (Re)pensando o PROEJA no IFMT – Campus Várzea Grande, a partir do olhar do(s) 

professor(es) (Sônia Maria de Almeida) 

LP II - Estado, Políticas e História da Educação 

3. A criação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) 

e a origem do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) (Kátia Valéria Alves de Lima) 

4. Introducção da sciencia no amago da instrucção primária: o ensino de ciências naturais 

no terceiro livro de leitura de Felisberto de Carvalho (1895-1959) (Edna Pereira dos Santos 

Ferreira) 

5. O Curso Técnico em Estradas: das origens à implementação na Escola Técnica Federal 

de Mato Grosso (Pedro José de Barros) 

LP III - Cultura e Processos Educacionais 

6. A formação do leitor na filmografia de Walter Salles (Luiz Maria Dumont) 
7. Meio ambiente e educação: percepção ambiental de jovens alunos acerca da água (IFMT) 

(Adelson da Costa Ribeiro) 

8. O pensamento de Merleau-Ponty na pintura contemporânea: reflexões sobre o ensino da 

arte (Reinaldo Gomes de Arruda) 

LP IV - Formação, Profissionalização Docente e Trabalho Educativo 

9. A formação do pensamento teórico na teoria do ensino desenvolvimental: contribuições 

para o ensino de química (Andréia Andreoli Silvestre) 

10. A experimentação no ensino de biologia: contribuições da teoria do ensino 

desenvolvimental (Edna Souza de Almeida Miranda) 

11. Perspectivas de formação integrada nos cursos técnicos do IFMT – Campus 

Rondonópolis (Rudinei Itamar Tamiosso Wesz) 

LP V - Fundamentos dos Processos Educativos 

12. O Brasil moderno e a educação para o trabalho em Cuiabá: A Escola de Aprendizes 

Artífices de Mato Grosso (1909-1942) (Túlio Marcel Rufino de Vasconcelos Figueiredo) 

13. Indústria cultural e pseudoformação: a racionalidade do desenho animado mais assistido 

no cinema (Cristiano Costa Pereira) 

14. Estudos sobre o ensino de teatro na escola e a apropriação da teoria crítica (José 

Márcio Nerone Leite) 

15. Aproximações entre psicanálise e escrita de rua (Rafael José Triches Nunes) 

 

LIVRO 

 

Kunze, Nádia Cuiabano (Org.). Mestrado Interinstitucional em Educação UFG-IFMT: 

uma parceria com resultados significativos./ Organizado por Nádia Cuiabano Kunze. Cuiabá-MT: 

Carlini & Caniato Editorial, IFMT, 2018. ISBN 978-85-8009-218-9 (Carlini e Caniato) ISBN 978-

85-68861-04-2 (IFMT) 
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9 - Participações em eventos com apresentação de trabalhos relativos ao projeto (Descrever o 

tipo de evento: congresso, seminário, simpósio, workshop, etc) 

 

Evento / local 

NOME DO EVENTO: 

data 

DATA XVIII ENDIPE - UFMT – Cuiabá/MT 23 a 26/08/2016 

ANPEd - XIII Encontro de Pesquisa em educação da região Centro-Oeste – 

UNB – Brasília/DF 

06 a 09/09/2016 

V Congresso Internacional de História: Novas Epistemes e Narrativas 

Contemporâneas – UFG/Campus Jataí-GO 

27 a 29/09/2016 

III Congresso Nacional de Educação (CONEDU) – Centro de Convenções 

de Natal/RN  

05 a 10/10/2012 

V Jornada Científica e V Simpósio Caminhos da Extensão (JPEX/2016)– 

IFMT/Campus Rondonópolis/MT 

29/11 a 01/12/2016 

 

10 - Bibliografia consultada e/ou mais relevante  

 

ALMEIDA. M. I.; PIMENTA, S. G. (Orgs.). Estágios supervisionados na formação docente. São 

Paulo: Cortez, 2010a.  

ALMEIDA Maria Isabel de. Realidade social e os desafios da pesquisa em educação: reflexões 

sobre o nosso percurso. In.: Revista Psicol. educ. no.31 São Paulo ago. 2010b. 

AZANHA, J. M. P. Uma ideia de pesquisa educacional. São Paulo: Edusp/Fapesp, 1992. 

AZANHA, J. M. P. A formação do professor e outros escritos. São Paulo: SENAC, 2006.  

CHARLOT Bernard. Desafios da educação na contemporaneidade: reflexões de um pesquisador. 

In.: Revista: Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 36, n. especial, p. 147- 161, 2010. 

CIFALI, M. Educar, uma profissão impossível: dilemas atuais. Estilos da Clínica, São Paulo, v. 

4, n. 7, p. 139-150, dez. 1999.  

GATTI, Bernadete A. Construção da Pesquisa em Educação no Brasil. Brasília: Edit. Líber 

Livro, 2008.  

GATTI, B.; BARRETTO, E. S. S.; ANDRÉ, M. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. 

Brasília: UNESCO, 2011.  

HARGREAVES, A. Os professores em tempos de mudanças. Lisboa: Mc Graw,1998.  

MORIN, E. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez; Brasília: 

Unesco, 2000. 

 

11 - Data e assinatura 

 

 

 

 

Cuiabá, 27/ 03 / 2018.                         

                                                                    Assinatura/Carimbo do Pesquisador 
Nádia Cuiabano Kunze 

Coordenadora Local do Minter em 

Educação do PPGE/FE/UFG-IFMT 

Portaria n. 1.150, de 05.05.2015 
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PRODUÇÕES 
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Planilha de acompanhamento 

 

N Mestrandos Cargo no IFMT Estágio Obrigatório na UFG Data da Qualificação Data da Defesa 

1.  Adelson da Costa Ribeiro Professor/CBA 28/03/2016 a 29/07/2016 2 de junho de 2017 20 de dezembro de 2017 

2.  Andréia Andréoli Silvestre TAE/BLV 28/03/2016 a 29/07/2016 13 de junho de 2017 18 de outubro de 2017 

3.  Carminha Aparecida Visquetti TAE/VGD 28/03/2016 a 29/07/2016 5 de setembro de 2017 20 de fevereiro de 2018 

4.  Cristiano Costa Pereira TAE/BAG 28/03/2016 a 29/07/2016 26 de setembro de 2017 28 de fevereiro de 2018 

5.  Edna Pereira dos Santos TAE/ROO 28/03/2016 a 29/07/2016 10 de maio de 2017 21 de agosto de 2017 

6.  Edna Souza de Almeida TAE/CBA 28/03/2016 a 29/07/2016 26 de junho de 2017 11 de dezembro de 2017 

7.  Jose Marcio Nerone Leite Professor/SVC 28/03/2016 a 29/07/2016 09 de outubro de 2017 28 de fevereiro de 2018 

8.  Katia Valéria Alves de Lima Professora/TGA 28/03/2016 a 29/07/2016 16 de novembro de 2017 27 de fevereiro de 2018 

9.  Luiz Maria Dumont Professor/CBA 28/03/2016 a 29/07/2016 26 de maio de 2017 21 de agosto de 2017 

10.  Pedro José de Barros Professor/CBA 28/03/2016 a 29/07/2016 26 de setembro de 2017 22 de fevereiro de 2018 

11.  Rafael José Triches Nunes TAE/BAG 28/03/2016 a 29/07/2016 20 de dezembro de 2017 15 de março de 2018 

12.  Reinaldo Gomes de Arruda Professor/DMT 28/03/2016 a 29/07/2016 28 de junho de 2017 21 de novembro de 2017 

13.  Rudinei Itamar Tamiosso Wesz Professor/ROO 28/03/2016 a 29/07/2016 21 de dezembro de 2017 28 de fevereiro de 2018 

14.  Sonia Maria de Almeida TAE/VGD 28/03/2016 a 29/07/2016 4 de setembro de 2017 19 de fevereiro de 2018 

15.  Tulio Marcel Rufino de 

Vasconcelos Figueiredo 
TAE/RTR 28/03/2016 a 29/07/2016 16 de maio de 2017 22 de agosto de 2017 

16.  Vera Terezinha de Matos TAE/CBA 28/03/2016 a 29/07/2016 21 de dezembro de 2017 Reprovada na qualificação 

 
 

 

 

 


