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1.
Angela de Castro

Correia Gomes
Doutora

O  impacto  da  gestão  financeira  na

qualidade da educação: estudos de casos

múltiplos  em  escolas  públicas  da

mesorregião do leste rondoniense.

Daniella de Sousa

Veras

Gestão  financeira  da  escola  pública

municipal  e  estadual  com  menor  e

maior score no IDEB/2013, em Rolim

de Moura

Leticia Barbosa

Rodrigues

Gestão  financeira  da  escola  pública

municipal  e  estadual  com  menor  e

maior score no IDEB/2013, em Rolim

de Moura

Soniel Araujo dos

Santos

Gestão  financeira  da  escola  pública

municipal com menor e maior score no

IDEB/2013, em Presidente Médici

Tharlles

Dherferson

Zemke de Jesus

Gestão  financeira  da  escola  pública

municipal com menor e maior score no

IDEB/2013, em Cacoal



2.

Barby de

Bittencourt

Martins

Mestra

Programa  bolsa  família  e  as  “portas  de

saída”: um estudo a partir da realidade de

Porto Velho/RO

Ana Paula Araújo

Machado

Bessegatto

Beneficiários  do  bolsa  família  e  as

“portas de saída”.

Francine

Machado

As  “portas  de  saída”  do  programa

bolsa família

3.
Bianca Santos

Chisté
Doutora

Infância, pesquisa, experiência: reflexões e

olhares  para  a  educação  na  infância  a

partir de produções imagéticas de crianças

e professoras. 

Carla Fernanda

Teixeira Santana

Educação na infância: olhares para as

produções imagéticas das crianças.

Gabriel Tenório

dos Santos

Infância  entre  o  pensado  e  o  não

pensado:  um  ensaio  através  das

experiências  com  produções

imagéticas

Gilda Ramalho de

Carvalho

Entre  infância  e  imagens:  pensando

em  práticas  descolonizadoras  na

educação infantil

Suellen Cristina

Alves de Araujo

O que as crianças  pensam,  vivem e

experienciam na educação infantil:  O

que nos apresentam as imagens?

4.
Carmen Tereza

Velanga
Doutora

Currículo,  cultura  e  diversidade  na

Amazônia.

Daniele

Conceição Costa

Educação  escolar  intercultural  de

fronteira: conhecendo as experiências

curriculares brasileiras

Ruth de Lima

Dantas

Contextos  da  educação  especial  e

inclusiva em Rondônia: o movimento e

a legislação.
5. Cláudia Maria

Fernandes

Corrêa

Doutora As  literaturas  do  atlântico  negro  como

pedagogias  de  descolonização  e  a

herança  cultural  brasileira:  escritoras  do

Cleidimilson

Donizete Correia

Lima

Caught up in rings of magic: violência

de  gênero  em The  brown  girl  in  the

ring de Nalo Hopkinson



atlântico - africanas e afro-brasileiras
Maria Shirley da

Silva Veras

De  histórias  temperadas  com  dor:  A

resposta de Kathryn Stockett

6.

Edneia Maria

Azevedo

Machado

Mestra.

Educação  infantil:  o  que  fazer?  Como

fazer? O que revelam as concepções e as

práticas pedagógicas?

Helen Maciel da

Silva

Que  concepções  os  professores  e

professoras  possuem  referente  a

relação entre o cuidar e o  educar? No

Município de Ji-Paraná.

Regina Martins de

Holanda

Qual  finalidade  da  Educação  Infantil

na  concepção  e  prática  dos

professores e professoras?

7.
Emerson da

Silva Ribeiro
Doutor

Estado da arte da pesquisa em educação

matemática  de  jovens  e  adultos:  um

estudo  das  teses  e  dissertações

produzidas no Brasil entre 1985 e 2015

Fernanda Silva

Baú

Ensino-aprendizagem  de  Matemática

na EJA: a pesquisa brasileira nos 15

anos  pós-emergência  da  Educação

Matemática  como campo  profissional

e científico (1985-2000)

Moab Marques da

Silva

Educação  Matemática  na  Educação

de  Jovens  e  Adultos:  a  pesquisa

brasileira  nos  15  anos  pós-Diretrizes

Curriculares  Nacionais  para  a  EJA

(2001-2015)



8. Fátima Queiroga Doutora

Dificuldades de aprendizagem: análise da

queixa  e  elaboração  de  plano  de

estratégias  de  suporte  para  famílias  e

equipe  escolar  de  escolas  públicas  da

cidade de Porto Velho-RO.

Ana Paula de

Souza Medeiros

Dificuldades de aprendizagem: análise

da queixa  de crianças  do  3º  ano de

escolas  públicas  de  Porto  Velho  e

elaboração de estratégias de suporte.

Camila Raíssa

Vale Brandão

Dificuldades  de  aprendizagem  de

crianças do 2º ano de escolas públicas

da cidade de Porto  Velho:  Análise  e

compreensão das queixas.

Milena Queiroz

Dourado

Dificuldades de aprendizagem: Análise

e entendimento da queixa escolar de

alunos do 4º ano de escolas públicas

da cidade de Porto Velho – RO.

Shirley Cristina

Santos de

Almeida

Análise  das  dificuldades  de

aprendizagem de crianças do 1º  ano

referentes  às  queixas  apresentadas

pelas escolas públicas de Porto Velho-

RO.

9.
Heloisa Helena

Siqueira Correia
Doutora

Estáticas da terra: política, literatura, mito e

ciência.

Carine Barboza

da Silva Gomes

A não jaula de Astrid Cabral: o animal

humanizado e o outro animal

Maíssa Pires

Ramos

A não jaula de Astrid Cabral: o animal

humanizado e o outro animal

10. Iracema Neno Doutora A  medicalização  da  educação:  desafios Andressa Hélen A compreensão da queixa escolar na



Cecilio Tada para a psicologia.

dos Santos Souza formação em psicologia

Gabriel Nóbrega

Marinho

Análise documental dos registros das

queixas escolares

11.
Jorge Arturo

Villena Medrano

Doutor

O veículo rádio-escola como ferramenta da

subsistência  da  comunicação  popular  na

Amazônia: bases práticas para construção

de agentes propiciadores da comunicação

popular e comunitária.

Daniele Gabriel

Mesquita

Capacitação  teórica  da  pesquisa:

teoria radiofônica.

Willyandre Soares

dos Santos

Capacitação  técnica  da  pesquisa:

técnica radiofônica.

12.
Josélia Gomes

Neves

Doutora
Projeto karo & ikolem:  história  e  culturas

indígenas  na  perspectiva  da  lei

11.645/2008.

Deloise Angela

Amorim de Lima

Análise  dos  conteúdos  referentes  à

história e cultura dos povos indígenas

no  currículo  escolar  à  luz  da  Lei

11.645 de 2008.  

Gesse Ricardi

Batista Garcia

Ações do sistema de ensino municipal,

estadual,  federal  (UNIR)  e  MPF  na

viabilização  do  cumprimento  da  Lei

11.645  no  interior  das  escolas

públicas;

Marli Peme Arara

Avanços  e  dificuldades  docentes

quanto  à  aplicabilidade  da  Lei

11.645/2008  sobre  a  inserção  da

História  e  Cultura  Indígena  no

Currículo escolar.

13.
Juliana

Bevilacqua Maioli

Doutora
Por  mares  nunca  dantes  (2000):  a

travessia  das  fronteiras  e  a  busca  da

alteridade na poética de Geraldo Carneiro.

Rosivan dos

Santos Bispo

Leitura  e  análise  da obra  Por  mares
nunca  dantes  (2000),  Geraldo
Carneiro.



14.
Juracy Machado

Pacífico

Doutora
Qualidade  na  educação  infantil:  estudo

sobre  a  infraestrutura  de  escolas  de

educação infantil de Porto Velho.

Natasha Souza

Matos

Proinfância em Porto Velho: realidade,
contribuições e desafios.

15.
Jussara Santos

Pimenta

Doutora
Da  importância  de  se  ler  o  mundo  e  a

palavra:  as  bibliotecas  nas  escolas

públicas municipais de Porto Velho (RO).

Kétila Batista da

Silva Teixeira

A  biblioteca  escolar  e  sala  de  aula:
trabalho colaborativo para a formação
do leitor numa escola pública de Porto
Velho (RO).

Zillanda Teixeira

Rodrigues

A biblioteca  nas  escolas  públicas  de
Porto  Velho  (RO):  condições  de
instalação e funcionamento.

16.
Lilian Caroline

Urnau
Doutora

Escola  pública  e  espaço  local:

enquadrando olhares, sentidos e relações.

Ana Paula Farias

Ferreira

Ações  e  espaços  de  participação
social nas escolas municipais de Porto
Velho: a ótica dos atores de diferentes
segmentos escolares.

Jéssica Fabrícia

Silva Lima

Sentidos  sobre  a  participação  social
na gestão da escola pública.

17.
Luis Fernando

Novoa Garzon
Doutor

Territórios  empresariais  e  conflitos

socioambientais na bacia do Rio Madeira.

Betânia Maria

Zarzuela Alves de

Avelar

Otimismo  tecnológico  e  cooptação
social:a  pedagogia  do  silenciamento
dos  conflitos  ambientais  na bacia  do
rio Madeira.

Taís de Souza

Leite

Construção  de  indicadores  de
interferência  desestruturadora  dos
empreendimentos  hidrelétricos  no  rio
Madeira: os casos da pesca artesanal e da
agricultura  de  várzea  no  Município  de
Porto Velho.

Weder Rodrigues

da Silva

Porto  Velho:  cidade  de  exceção  dos
grandes projetos:  produção de novas
áreas de risco e de gentrificação.

18. Magnus Dagios Doutor Filosofia contemporânea e sutentabilidade.
Júlio César
Feitosa dos

Santos

O  conceito  de  loucura  em  Michel
Foucault  e a microfísica do poder na
sociedade contemporânea.

19. Marília Lima
Pimentel

Cotinguiba

Doutora Um  estudo  sobre  o  ensino  e  a
aprendizagem  de  português  pelos
imigrantes  haitianos  participantes  do

Angélica Paixão
dos Santos

A inserção sociocultural haitiana e as
diferenças  linguísticas  e  culturais
enfrentadas  pelos  imigrantes  no



projeto  de  extensão  “Migração
internacional  na  Amazônia  brasileira:
linguagem e  inserção  social  de  haitianos
em Porto Velho”.

processo de aprendizagem da língua
portuguesa.

Maquézia Suzane
Furtado dos

Santos

A aprendizagem da língua portuguesa
pelas  crianças  imigrantes  haitianas
que frequentam o projeto MIMCAB.

20.
Marilsa Miranda

de Souza
Doutora

O coronelismo na educação: uma análise
da  ditadura  das  políticas  educacionais  e
das  pedagogias  pós-modernas  na  escola
pública rondoniense.

Ana Paula
Neumann
Andrade

A  Ditadura  das  Pedagogias  Liberais
Pós-Modernas  nas  Escolas  Públicas
de Rolim de Moura-RO.

Valdiane Cardoso
Ferla

O  coronelismo  na  implantação  das
políticas educacionais e a reprodução
de  relações  de  semisservidão  na
educação: o caso de Rolim de Moura-
RO.

21.
Marli Lucia

Tonatto Zibetti
Doutora

Psicologia  e  políticas  educacionais:  o
estado  do  conhecimento  em  pesquisas
desenvolvidas  em  programas  de  pós-
graduação em duas regiões do Brasil.

Marcela Abiorana
do Nascimento

Psicologia  e  Políticas  Educacionais:
investigando pesquisas desenvolvidas
em Programas de Pós-Graduação na
Região Norte.

22. Miguel Nenevé Doutor
A  relação  Brasil-Canadá  na  literatura�
canadense - perspectivas pós-coloniais.

Paulo Eduardo
Mendes Souza

A Relação Brasil-Canadá nos escritos
de Priscila Uppal.

23.
Orestes Zivieri

Neto
Doutor

Os paradoxos entre o discurso e a prática
quanto  ao  uso  de  variados  tipos  de
problemas matemáticos no interior da sala
de  aula  do  ensino  fundamental  (1º
segmento).

Daiany de Oliveira

Os  desafios  enfrentados  pela  escola
para  trabalhar  os  diversos  tipos  de
problemas matemáticos com crianças
de  06  e  10  anos  no  ensino
fundamental (1º Segmento).

Vânia Regina
Otsuka Lopes

Resolução de problemas matemáticos
no ensino fundamental (1º segmento):
construção ou algoritmação?

24.
Osvaldo

Copertino Duarte
Doutor

O  projeto  crítico  de  Antonio  Candido:
tensões de um método fronteiriço.

Nathali Fernanda

Machado Silva

Os estudos de Antonio Candido sobre
Oswald de Andrade: reverberações de
um método crítico

Patricia Silva

Dutra

Leitura de poesia:  estudo do método
crítico de Antonio Candido aplicado às
suas  leituras  da  poesia  de  Carlos
Drummond de Andrade



25.
Sérgio Luiz de

Souza
Doutor

Um  estudo  sobre  o  ensino  de  relações
étnico-raciais,  cultura  e  história  afro-
brasileira e indígena em escolas públicas
de Porto Velho.

Maximo Xavier da

Silva

O ensino  de  História  e  Cultura  Afro-
Brasileira  e  Indígena  em  escolas
Públicas de Porto Velho – RO.

Ocileia Soares de

Oliveira

Uma avaliação dos Livros Didáticos e
da  (Des)Construção  do  Racismo  em
escolas Públicas de Porto Velho – RO.

26.

Vanubia

Sampaio dos

Santos Lopes

Mestra

Alfabetização  intercultural:  o  processo de

aquisição da língua escrita pelas crianças

indígenas Gavião-Ikolem e Zoró- Pangyjej.

Claudinei

Xirxirahv Gavião

O  processo  de  aquisição  da  língua
escrita  na  escola  Gavião-Ikolem:  Um
estudo  a  partir  da  analise  dos
cadernos  das  crianças  indígenas  e
entrevistas com os docentes.

Karoline Oliveira

Antunes

O  processo  de  aquisição  da  língua
escrita  na  escola  indígena  Zoró-
Pangyjej:  Um  estudo  a  partir  da
análise  dos  cadernos  das  crianças
indígenas  e  entrevistas  com  os
docentes.


