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CENTRO DE EDUCAÇÃO  

Grupo de Pesquisa Educação 

Especial: formação de profissionais, 

práticas pedagógicas e políticas de 

inclusão escolar. 

Maiores informações: 

REALIZAÇÃO: 

APOIO: 



Colóquios Sobre Formação, Pesquisa 

e Gestão em Educação Especial 

Como objetivo de dialogar e aprofundar o processo de pesquisa

-formação vivido por gestores públicos de Educação Especial e 

pesquisadores para a construção de uma política de formação 

continuada na perspectiva inclusiva, o Grupo de Pesquisa Edu-

cação Especial: formação de profissionais, práticas pedagógi-

cas e políticas de inclusão escolar/CNPq por meio do Projeto de 

Pesquisa e Extensão “Processos de formação continuada de 

profissionais desencadeados pela gestão de Educação Especial 

no Estado do Espírito Santo” (Centro de Educação/UFES), reali-

za COLÓQUIOS SOBRE FORMAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO EM 

EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

 

Os Colóquios integram as ações do estudo que iniciamos em 

2013, no qual busca a investigar os processos de formação 

continuada de profissionais da educação desencadeados pelos 

Gestores Públicos de Educação Especial em municípios e supe-

rintendências regionais de ensino (SRE) da região Sul do Estado 

do Espírito Santo. 

Assumimos a pesquisa-ação colaborativo-crítica como perspec-

tiva teórico-metodológica que busca adensar o diálogo teórico-

prático entre gestores públicos de Educação Especial, pesquisa-

dores e profissionais da educação na construção e materializa-

ção da construção de propostas de formação continuada na 

perspectiva da inclusão de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades. 

DATA LOCAL HORÁRIO TEMA / PALESTRANTE PARTICIPANTES 

27 de agos-

to 

Auditório 

do CE- IC4 

8:30h às 

12:00h 

1º Colóquio sobre Formação, 

Pesquisa e Gestão em Educação 

Especial: Políticas públicas e 

gestão de Educação Especial – 

Profa. Dra. Rosangela Gavioli 

Prieto (USP) 

Gestores muni-

cipais e estadu-

ais de Educa-

ção Especial de 

todas as SRE’s 

SALAS, 4 6 

e 32 do IC 

IV - CE 

13:30h às 

17h 

Grupos de trabalho: aprofunda-

mento das temáticas discutidas 

pela manhã 

Gestores muni-

cipais e estadu-

ais de Educa-

ção Especial de 

todas as SRE’s 

22 de outu-

bro  

Auditório 

do CCE – 

IC 2 

8:30h às 

12:00h 

2º Colóquio sobre Formação, 

Pesquisa e Gestão em Educação 

Especial: Formação continuada 

de profissionais da educação na 

perspectiva da inclusão- Profª. 

Drª. Márcia Denise Pletsch (UERJ) 

Gestores muni-

cipais e estadu-

ais de Educa-

ção Especial de 

todas as SRE’s 

SALAS, 4 6 

e 32 do IC 

IV - CE 

13:30h às 

17h 

Grupos de trabalho: aprofunda-

mento das temáticas discutidas 

pela manhã 

Gestores muni-

cipais e estadu-

ais de Educa-

ção Especial de 

todas as SRE’s 

Auditório 

do CE- IC4 

8:30h às 

12:00h 

3º Colóquio sobre Formação, 

Pesquisa e Gestão em Educação 

Especial: Mesa Redonda - Gestão 

e financiamento da Educação 

Especial – Profª. Drª. Marileide 

Gonçalves França (IFES) e Profª e 

Economista Sueli Mattos Souza 

(SEME/PMV) 

Gestores muni-

cipais e estadu-

ais de Educa-

ção Especial de 

todas as SRE’s 

26 de no-

vembro  

SALAS, 4 6 

e 32 do IC 

IV - CE 

13:30h às 

17h 

Grupos de trabalho: aprofunda-

mento das temáticas discutidas 

pela manhã 

Gestores muni-

cipais e estadu-

ais de Educa-

ção Especial de 

todas as SRE’s 


