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RELAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHOS (GTS) 

COORDENADORES GRUPOS DE TRABALHOS OBJETIVOS 

RANDERSON CAVALCANTE SILVA (IFAL/Piranhas), 
PHILIPE LIMA DE AMORIM (UFAL/CECA), ANDRE LUIZ 

BESERRA GALVÃO (UFAL/ARAPIRACA)  

GT1- AGRO-DESENVOLVIMENTO NO 
BRASIL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS: Oportunizar a divulgação de pesquisas científicas de 
grupos de todo o Brasil;          Discutir quebras de paradigmas na 
produção Agropecuária no Brasil, em especial, na região Nordeste; 
Evidenciar, através de trabalhos científicos e palestras, a evolução 
da produção de grãos em regiões não consideradas 
propícias;           Evidenciar, através de trabalhos científicos, mesas 
redondas e palestras, a evolução da forragicultura e pastagens no 
Brasil; Evidenciar, através de trabalhos científicos, o 
desenvolvimento na produção e inovação na produção de 
ruminantes. 

RUBENS PESSOA DE BARROS (UNEAL Campus I), 
JHONATAN DAVID SANTOS DAS NEVES  (SMED/Casa 

da Ciência e Planetário), JOÃO GOMES DA COSTA 
(Embrapa alimentos e territórios) 

GT2- A QUESTÃO AMBIENTAL EM 
DEBATE E O MANEJO SUSTENTÁVEL 

DOS RECURSOS NATURAIS 

OBJETIVOS: Interagir com pesquisadores seniores e juniores das 
diversas instituições de ensino e pesquisa, comprometidas com o 
desenvolvimento sustentável e as boas práticas no manejo dos 
recursos naturais nos diversos ambientes das atividades humanas. 
Divulgar produtos acadêmicos resultantes das pesquisas 
desenvolvidas em nível regional com a participação dos atores 
sociais envolvidos e acolhida de trabalhos oriundos de outros 
profissionais que trabalham na área ambiental. 

  MAYKE B ALENCAR (USP), MARCELL CRISPIM (USP) 
RICHARD GIRARD (USP) 

GT3- BIOLOGIA DA RELAÇÃO 
PATÓGENO-HOSPEDEIRO 

OBJETIVOS: Esse GT tem como objetivo reunir trabalhos originais 
que contribuam com novas estratégias ou que fomentem 
discussões originais sobre  Biologia da relação Patógeno-
Hospedeiro. 

 GT 4 – Não confirmado  

MARIA ESTER FERREIRA DA SILVA VIEGAS (UFAL), 
CIRLENE JEANE SANTOS E SANTOS (UFAL), ERIKA 
COSTA (UNIT) 

GT5- CORPO, SOCIEDADE E ESTADO 

OBJETIVOS: Contribuir, para (re) pensarmos o tripé: corpo, 
sociedade e Estado. No X ENCCULT consolidamos as nossas 
preocupações na discussão sobre diversidade, gênero e questões 
étnico raciais, agora ampliamos a temática, com uma imersão mais 
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profunda na discussão dos problemas. Visando aprofundar os 
elementos que nos permitem considerar a relação teórica entre o 
estudo das relações que envolvem as mulheres, LGBTQIA+, os 
indígenas, as questões raciais e as relações interétnicas: buscando 
no corpus os conceitos que eles têm em comum que testemunham 
isso, no que se refere às ações da sociedade e do Estado. 

CAMILA DO CARMO HERMIDA (UFAL), VERÔNICA 
BRITO ANTUNES (UFAL), ANDERSON ARISTIDES, 

MOREIRA DOS SANTOS (UFAL) 

GT6- DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÔMICO: NOVOS E 

ANTIGOS DESAFIOS 

OBJETIVOS: Aprofundar o debate sobre o desenvolvimento 
socioeconômico, com especial ênfase no Brasil e em suas regiões 
periféricas; Propiciar maior compreensão dos vínculos entre a 
Economia e outras áreas do conhecimento; Promover e divulgar a 
discussão acadêmico-científica por meio dos trabalhos de alunos 
da graduação e pós-graduação de várias instituições do Brasil; além 
de buscar agregar os diversos setores da sociedade aos debates 
promovidos sobre os desafios para a retomada do 
desenvolvimento. 

NATERCIA DE ANDRADE LOPES NETA 
(UNEAL/SEMED), ANA PAULA COUCEIRO FIGUEIRA 
(Universidade de Coimbra), EVANILSON LANDIM 

ALVES (UPE Campus Petrolina) 

GT7- VIOLÊNCIA ESCOLAR, 
FORMAÇÃO DOCENTE E 

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

OBJETIVOS: Discutir as múltiplas faces da violência que são 
compartilhadas nos ambientes educativos; Estudar o papel da 
formação inicial e continuada frente a essas representações. 

ACURCIO CASTELO DAVID (UFAL Campus Arapiraca), 
FABIANO SANTANA DOS SANTOS (UFAL Campus 

Arapiraca), MARIA AMELIA JUNDURIAN CORÁ (UFAL 
Campus Arapiraca) 

GT8- ADMINISTRADORES EM TEMPO 
DA PANDEMIA: DESAFIOS E 

OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS: Apresentação de mesa redonda sobre o papel dos 
administradores   em tempo de pandemia da covid 19; Ofertar 
Palestra sobre o impacto social da pandemia de covid 19; Avaliação 
dos trabalhos da área de administração. 

SANADIA GAMA DOS SANTOS (UNEAL Campus 
Arapiraca), SARA INGRID BORBA (SEMED/AL), ANA 

MARIA VERGNE DE MORAIS OLIVEIRA (UFAL) 

GT9- EDUCAÇÃO NO/DO CAMPO E DE 
PESSOAS ADULTAS E IDOSAS 

OBJETIVOS: Proporcionar amplo debate sobre as políticas públicas, 
a oferta, as práticas pedagógicas e a formação continuada de 
educadores para a efetivação da garantia da Educação de Pessoas 
Jovens, Adultas, Idosas e Campesinas. 
Socializar estudos e pesquisas sobre questões relacionadas ao 
público da educação de jovens, adultos, idosos e campesinos. 
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MARIA APARECIDA VIEIRA DE MELO (UFRN), MARIA 
APARECIDA CRUZ (IFPE), SARA INGRID BORBA 

(SEMED/AL) 

GT10- A DIVERSIDADE DOS DIREITOS 
HUMANOS NO CONTEXTO 

EDUCACIONAL 

OBJETIVOS: Diante da diversidade inerente no contexto escolar e 
nos variados espaços de educar, é crucial a elaboração de práxis 
inclusivas promovendo, a inclusão social e a unidade na 
diversidade. Tais reflexões dialógicas, acontecerão a partir dos 
discursos sobre a educação em direitos humanos como vem sendo 
fomentada na formação dos professores e, mais especificamente, 
identificar a promoção dos direitos humanos através da educação 
na diversidade. 

JAQUELINE MARIA DA SILVA (CESMAC), ALAYDE 
RICARDO DA SILVA (CESMAC), MOZART DE MELO 

ALVES JUNIOR (CESMAC) 

GT11- COMUNICAÇÃO E INOVAÇÕES 
TECNOLÓGICAS NA SAÚDE 

OBJETIVOS: O objetivo é incentivar e acolher pesquisas nas 
distintas áreas tecnológicas em circulação na academia e nos 
serviços de saúde. Para ampliar o alcance das submissões, 
considerando a possibilidade de atuação dos Núcleos de Educação 
Permanente implantados em diversos serviços da região nordeste 

EDEL ALEXANDRE SILVA PONTES (IFAL), EDEL 
GUILHERME SILVA PONTES (UNEAL), ARLYSON ALVES 

DO NASCIMENTO (IFAL) 

GT12- ENSINO E APRENDIZAGEM DE 
MATEMÁTICA 

OBJETIVOS: O GT tem por objetivo fomentar o desenvolvimento, o 
debate científico e a divulgação de investigações nas diversas áreas 
de matemática. 

FLÁVIO DIAS PASSOS (UNICAMP), FABRÍZIO 
MARCONDES MACHADO (UNICAMP) 

GT13- ALICERCES, PRINCIPAIS 
DESAFIOS E NOVAS FERRAMENTAS 
PARA O ESTUDO DA ZOOLOGIA DE 

INVERTEBRADOS 

OBJETIVOS: Expandir e aprofundar os conhecimentos em zoologia 
de invertebrados; Fomentar a apresentação de novas ideias, 
utilização de ferramentas modernas e troca de experiências na área 
de zoologia; Estreitar o contato entre discentes e profissionais de 
diversas instituições; Viabilizar a divulgação científica; Contemplar 
trabalhos que estejam relacionados as seguintes subáreas, 
taxonomia, morfologia, filogenia, biogeografia, história natural e 
ecologia. 

LAUDIREGE FERNANDES LIMA (UNEAL CAMPUS III), 
BRUNO ROGÉRIO DUARTE DA SILVA (UNEAL CAMPUS 
IV), JÚLIA SARA ACCIOLY QUIRINO (UNEAL CAMPUS II) 

GT14- PANDEMIA E AVALIÇÃO: OS 
NOVOS DESAFIOS DA GESTÃO 

EDUCACIONAL 

OBJETIVOS: Provocar a discussão em torno da Gestão e Avaliação 
mediante o atual contexto educacional, em que as aulas foram 
interrompidas pela pandemia covid-19; 
Estimular a discussão quanto ao modelo de Gestão Democrática 
que    impõe a participação de todos os atores da escola, visando a 
qualidade social da educação; Contribuir com as escolas para o 
desenvolvimento da prática de avaliação institucional, o que leva à 
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reflexão e posicionamentos acerca das avaliações da aprendizagem 
e externa. 

ADELMO FERNANDES DE ARAÚJO (UFAL/Campus 
Arapiraca), ANA PAULA SOLINO BASTOS (UFAL 

Campus Sertão), MARIA DANIELLE ARAÚJO MOTA 
(UFAL Campus A.C. Simões) 

GT15- ENSINO DAS CIÊNCIAS DA 
NATUREZA, COMPLEXIDADE E 

SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

OBJETIVOS: Socializar estudos em torno do ECN acerca da 
formação, saberes, identidade e práticas docentes sob a ótica da 
complexidade e da perspectiva CTSA; Construir um espaço 
dialógico e reflexivo em torno do papel do ECN numa perspectiva 
ética, sustentável, cidadã e amorosa; Refletir acerca do ECN na 
educação básica na perspectiva da formação de professores, tendo 
como proposta a utilização de estratégias didáticas diversificadas, 
bem como os relatos de experiências de ensino e atuação docente. 

 
 

JAKES HALAN DE QUEIROZ COSTA (CECA/UFAL), 
CÍCERO FERREIRA DE ALBUQUERQUE (CECA/UFAL), 

JOSÉ ROBERTO SANTOS (CECA/UFAL) 
 

 
GT16- AGRICULTURAS E SABERES 

SAUDÁVEIS 

 
OBJETIVOS: Instalar um fórum de debates sobre Agriculturas e 
saberes saudáveis que articule saberes e práticas acadêmicas e 
populares e aponte a importância de produção social de alimentos 
e de saberes saudáveis. 

LUCIANA CAETANO DA SILVA (UFAL), ROBERTO 
SIMIQUELI (UFAL), CID OLIVAL FEITOSA (UFAL) 

GT17- DESAFIOS AO 
DESENVOLVIMENTO FRENTE AO 

ESVAZIAMENTO DO ESTADO 

OBJETIVOS: O objetivo deste GT é problematizar a crise do 
capitalismo contemporâneo, apresentando proposições na esfera 
das políticas nacionais, capazes de dialogar com os desafios dos 
estados subnacionais, dada a fragmentação do território nacional. 
Nessa perspectiva, reunir pesquisadores das mais diversas áreas, 
de modo que suas contribuições possam resultar em um produto 
construído colaborativamente a partir da interdisciplinaridade e do 
compartilhamento de saberes. 

JAVAN SAMI ARAÚJO DOS SANTOS (UFAL), JORGE 
EDUARDO DE OLIVEIRA (UFAL), SALATIEL BRAGA 

TRAJANO JÚNIOR (UFAL) 
 

GT18- NECESSIDADES FORMATIVAS 
EM GESTÃO ESCOLAR PARA O 
CONTEXTO DOS DESMONTES 

EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS: Reunir textos que discutam acerca da Gestão Escolar 
nas diversas etapas e modalidades educacionais; Avaliar e 
selecionar textos sobre Gestão Escolar qualificados que comporão 
e-book do evento ou periódico; Aprovar artigos que assumam 
diferentes aportes teórico-metodológicos relacionados às diversas 
temáticas no campo da Gestão Escolar; Discutir os artigos sobre as 
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múltiplas dimensões em que as temáticas da Gestão Escolar 
permitam implicações em seus contextos territoriais. 

MARIA DAS GRAÇAS CORREIA GOMES (UNEAL), 
ELIONE MARIA NOGUEIRA DIÓGENES (UFAL), IRANI 

DA SILVA NEVES (Seduc/AL) 
 
 

GT19- EDUCAÇÃO, TRABALHO E 
DIVERSIDADE: UM OLHAR NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS 

OBJETIVOS: Pensar a questão da educação em tempo de 
fortalecimento da extrema-direita na política e de precarização da 
vida e do trabalho; Debater os temas: trabalho e diversidade em 
relação com as questões contemporâneas do empobrecimento da 
classe trabalhadora e sufocação da diversidade no Brasil. 

 
 

MARIA JOSÉ DE BRITO ARAÚJO (UNEAL Campus I), 
ELIZETE SANTOS BALBINO (UNEAL Campus I), MARIA 
DO SOCORRO BARBOSA MACÊDO (UNEAL Campus II) 

GT20- UNIVERSIDADE-ESPAÇO DE 
FORMAÇÃO, DIÁLOGOS E PRODUÇÃO 

DE SABERES 

OBJETIVOS: Dialogar sobre as vivências e experiências de pesquisas 
realizadas nos cursos de licenciaturas, que possam refletir sobre os 
saberes e fazeres pedagógicos, voltados para a formação do 
professor. Acolher textos que abordam a inclusão escolar, 
alfabetização e letramento, assim como textos que retratam a 
situação da pandemia em 2020/2021 e os dilemas enfrentados 
pelos docentes e acadêmicos em relação à utilização das diversas 
tecnologias de comunicação, denotando como as desigualdades 
sociais e inclusão digital se colocam como severos impedimentos 
aos processos de aprendizagem. 

JOSÉ INALDO VALÕES (UNEAL), GUILHERME ERNESTO 
DE ANDRADE NETO (Empresa Urbe), ITAMERSON 

MACELL DE OLIVEIRA COSTA DA SILVA 

GT21- DIREITO, ESTADO, MUNDO DO 
TRABALHO E MOVIMENTOS SOCIAIS 

OBJETIVOS: Analisar como as demandas dos movimentos sociais 
potencialmente contestatórios e em busca de suas demandas de 
reconhecimento dialogam com a constituição de uma 
subjetividade jurídica universalizada em tensão com a sua 
autenticidade; Realizar estudos de casos da atuação e produção de 
discursos jurídico pelos movimentos sociais em tramas sociais de 
busca de reconhecimento por vias judiciais e\ou extrajudiciais; 
Investigar a atuação do Estado na mediação de conflitos entre 
movimentos sociais e agentes sociais hegemônicos. 

RICARDO SANTOS DE ALMEIDA (IFAL) 
EVERSON DE OLIVEIRA SANTOS (SEDUC/AL), 

MATTEUS FREITAS DE OLIVEIRA (IFAL) 

GT22- GEOGRAFIA: TERRITÓRIO, 
PODER E QUESTÕES 

SOCIOAMBIENTAIS NO CAMPO E NA 
CIDADE 

OBJETIVOS: Debater, evidenciar e desnudar práticas de poder e 
influência sobre territórios do campo ou das cidades e seus 
conflitos; Reafirmar o papel da ciência geográfica no campo 
científico, sua contribuição para reflexão, discussão e 
conscientização socioambiental por meio da categoria território; 
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Refletir criticamente os caminhos e dilemas da Geografia brasileira 
e novas abordagens sobre território que visibilizem grupos sociais 
e processos que foram ignorados por perspectivas teóricas 
tradicionais. 

EDUARDO LIMA DOS SANTOS (IFAL), JAVAN SAMI 
ARAÚJO DOS SANTOS (UFAL) 

GT23- ENFOQUES E PERSPECTIVAS 
EPISTEMOLÓGICAS NA POLÍTICA 

EDUCACIONAL 

OBJETIVOS: Reunir textos de produção acadêmica de natureza 
teórica que discutem os fundamentos teóricos da pesquisa em 
Política Educacional ou que buscam ampliar a discussão sobre 
referenciais teórico-analíticos e/ou teórico-metodológicos acerca 
deste campo de investigação; Discutir sobre a contribuição de 
autores de referência para a análise de políticas, bem como da 
contribuição de perspectivas epistemológicas específicas. 

MARIA DO SOCORRO BARBOSA MACEDO (UNEAL 
Campus II), ELIZETE SANTOS BALBINO (UNEAL 
Campus I), JANE CLEIDE DOS SANTOS BEZERRA 

(UNEAL Campus I) 

GT24- ENTRE VOZES E IMAGENS AS 
CRIANÇAS ANUNCIAM SUAS 

INFÂNCIAS: ENTRELAÇANDO VIDA, 
TERRITÓRIO, DEFICIÊNCIAS E 

LINGUAGENS 

OBJETIVOS: Dialogar com pesquisas oriundas do campo de estudos 
das crianças, no intuito de contribuir para a visibilidade e o 
fortalecimento das concepções de infâncias/crianças, 
reconhecendo-as como sujeitos de direitos. Nessa perspectiva 
destacamos os estudos de gênero, sexualidade, corpo, 
brincadeiras, interculturalidade, questões étnicas e raciais, 
políticas voltadas para a educação, saúde, cultura e inclusão, entre 
outras. Albergaremos   diferentes perspectivas teórico-
metodológicas tais como, estudo de caso, análises comparativas, 
análise de discursos, entre outras abordagens. 

RANGEL DO NASCIMENTO (PPGS/UFSCAR), VANESSA 
SILVA DOS SANTOS (PPGAS/UFBA), PAULO OLIVEIRA 

(PPGS/UFAL) 
 
 
 

GT25- REPOSICIONANDO 
EPISTEMOLOGIAS: RAÇA, 

CISGENERIDADE E COMUNIDADES DE 
TERREIROS 

OBJETIVOS: Se assume enquanto objeto ampliar o espaço de 
debate para perspectivas e enunciações subalternizadas no 
discurso hegemônico sobre o universo religioso afro-alagoano. 
Almejamos reunir contribuições que abordem sujeitos ou coletivos 
em especial atenção às questões de classe, raça, gênero e 
sexualidade, identidades diaspóricas, espaço e território, saberes 
tradicionais, Estado e políticas públicas. Aguardam-se trabalhos 
oriundos das diversas áreas do conhecimento, notadamente as 
Humanidades, as Artes e as Ciências da Saúde. 
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ANGELA MARIA ARAÚJO LEITE (UNEAL), ALMIR 
ALMEIDA DE OLIVEIRA (UNEAL) 

 
 

GT26- PIBID E RP: DESCOLONIZANDO 
PENSAMENTOS E COMPARTILHANDO 

SABERES E FAZERES EM ESPAÇOS 
ESCOLAR E ACADÊMICO 

OBJETIVOS: Compartilhar experiências vividas no Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID e da 
Residência Pedagógica – RP, na escola e/ou no espaço acadêmico, 
a partir de ações que nos possibilitem descolonizar pensamentos, 
conhecer e experienciar outras epistemologias, expressas em 
saberes e fazeres afroindígenas. (Des)construir epistemologias 
outras, ressignificando ações pedagógicas, descolonizando saberes 
e metodologias. 

JONATHA RODRIGUES DA SILVA (PPGLL/UFAL), JOYCE 
RODRIGUES DA SILVA MAGALHÃES (PPGLL/UFAL) 

GT27- ESTUDOS EM LINGUÍSTICA 
APLICADA 

OBJETIVOS: Objetivamos neste GT propor reflexões e inquietações, 
promovendo um diálogo entre universidade, professores da 
educação básica e a comunidade; Promover reflexões, 
inquietações, discussões, análises e metodologias sobre os estudos 
da/na linguagem; Propor um diálogo entre universidade, escola 
pública e sociedade; Problematizar paradigmas dominantes na 
pesquisa em Linguística, mostrando o diálogo sobre o 
político/social nos estudos linguísticos. 

CARLOS EVERALDO SILVA DA COSTA (UFAL), ANDRÉ 
LEITE ROCHA (IFAL), DENIZE DOS SANTOS (UNEAL) 

GT28- SEMIÁRIDO COMO FENÔMENO 
INTERDISCIPLINAR, 

MULTIDIMENSIONAL, 
INTERINSTITUCIONAL E 

INTERORGANIZACIONAL 

OBJETIVOS: Receber trabalhos científicos – teóricos e empíricos – 
que possuam características multidimensionais, tendo como lócus 
o semiárido; Trocar saberes entre pesquisadores e comunidade 
local (agricultores familiares); Aproximar diversas concepções 
ontológicas, epistemológicas e metodológicas voltadas para o 
semiárido; Fortalecer as agendas de ensino, pesquisa e extensão 
para o semiárido em uma perspectiva multidimensional. 

VIVIANE PATRÍCIA PEREIRA FÉLIX (UNSISSAL), 
LUCIANA TENER LIMA (Centro Universitário UNIBTA 

Digital), JENEKÉSIA LINS DA SILVA (SEMED AL) 

GT29- ENSINO E APRENDIZAGEM 
MEDIADO PELAS TECNOLOGIAS 

DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO EM TEMPOS DE 

EDUCAÇÃO ONLINE 

OBJETIVOS: Receber, selecionar e averiguar o compartilhamento 
de experiências em Ensino e aprendizagem mediado por 
Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação; Avaliar as 
propostas recebidas e compartimenta-las em tópicos específicos; 
Organizar e mediar as apresentações selecionadas de acordo com 
o tema do GT; Designar o formato da publicação dos trabalhos 
selecionados pelo GT; Elaborar relatório final de avaliação das 
atividades desempenhadas pelo GT. 



____________________________________________________________________________________ 

COORDENADORES GRUPOS DE TRABALHOS OBJETIVOS 

CIRLENE JEANE SANTOS E SANTOS (UFAL), 
JACQUELINE PRAXEDES DE ALMEIDA (UFAL), RICARDO 

SANTOS DE ALMEIDA 
(IFAL) 

GT30- GEOGRAFIA ESCOLAR: SABERES 
E FAZERES PEDAGÓGICOS 

OBJETIVOS: Situar o debate sobre o desenvolvimento e a 
constituição da Geografia Escolar como um campo de investigação 
abrangente, aproximando os diferentes fazeres e saberes 
pedagógicos e suas bases teóricas fundantes, buscando refletir 
sobre como o conhecimento geográfico tem sido constituído nas 
escolas a partir dos saberes e das práticas docentes. 

LUCAS PEREIRA DA SILVA (UFAL), MANOEL SANTOS 
DA SILVA (UFAL), ANA LUISA TENÓRIO DOS SANTOS 

(UFAL) 

GT31- EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS NO BRASIL: RE (IN) 

SISTENCIAS 

OBJETIVOS: Conectar pesquisadores de diversas áreas e diversas 
regiões do Brasil, buscando construir redes de estudo sobre a 
temática; Refletir sobre a realidade atual vivenciada pelos sujeitos 
da Educação de Jovens, adultos e idosos (educadores e educandos); 
Problematizar questões diversas, tais como: construção do 
currículo, formação docente, fundamentos teórico-metodológicos, 
práticas pedagógicas, as condições de produção dessas práticas, o 
público atendido, o material didático pedagógico, dentre outras. 

JENAICE ISRAEL FERRO (PRODIC/UNEAL) 
LUCAS PEREIRA DA SILVA (UERN), DIVOENE PEREIRA 

DA SILVA (UFERSA) 
 

GT32- EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E 
SUJEITOS SOCIOCULTURAIS 

OBJETIVOS: Discutir amplamente os temas educação, currículo e 
sujeitos socioculturais na interface com as linhas 1 e 2 do Programa 
de Pós-Graduação em dinâmicas territoriais e cultura - ProDiC, 
envolvendo um diálogo interdisciplinar para os estudos da 
sociedade e do território, como promotores das transformações 
culturais e espaciais; Promover a difusão do conhecimento 
científico com foco nas metodologias sociais; Apresentar trabalhos 
relevantes na atualidade, tendo em vista aspectos históricos, 
sociais, culturais e econômicos, vinculados aos temas educação, 
currículo e sujeitos socioculturais; Contribuir para discussões e 
produções relevantes no âmbito do ProDic.  

FRANCIS CLEITON BALBINO DA SILVA (UNEAL), TIAGO 
SOARES VICENTE (UNEAL), JAQUELINE DA SILVA LIMA 

(UNEAL) 
 

GT33- DIREITOS HUMANOS E GESTÃO 
EM PROJETOS SOCIAIS 

OBJETIVOS: Debater as questões sociais do contemporâneo 
brasileiro; Debater a realidade e a sustentação das organizações da 
sociedade civil no contexto nacional e regional; Divulgar relatos de 
experiências em empreendimentos sociais e projetos sociais; 
Discutir, sob a ótica das Teorias da Administração, a gestão e 
questões de accountability nas organizações da sociedade civil; 



____________________________________________________________________________________ 

COORDENADORES GRUPOS DE TRABALHOS OBJETIVOS 

Discutir a relação dos Direitos Humanos com as ações das 
organizações e empreendimentos sociais. 

 


