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I Semana da 
Inclusão 2020

04/12  | Hora: 16h

Mesa redonda: A educação pós-pandemia na perspectiva inclusiva: políticas públicas, 

acolhimento e acesso ao conhecimento

Plataforma:                                 www.youtube.com/adafi

Palestrantes: 

Liara Londero de Souza
Possui graduação em Serviço Social pela Universidade Franciscana (2007). Atualmente é assistente social da Universidade Federal 
do Pampa e assistente social da Fundação Universidade Federal do Pampa. Tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase 
em Fundamentos do Serviço Social, atuando principalmente nos seguintes temas: relação, políticas, sociais, redes e assistência.

Amanda Meincke Melo
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), especialização em Gestão Escolar pela 
Universidade Castelo Branco/RJ (UCB), mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFSM. É Pedagoga da Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), atua na Prograd e membro da Comissão de Projetos Pedagógicos de Curso e Avaliação da Unipampa. Possui experiência 
como Assistente em Administração da Unipampa, atuou no Pampatec. Foi professora da educação profissional (atuou durante 7 anos 
como professora de informática em cursos técnicos de escolas estaduais de Alegrete, durante 10 anos como professora de informática 
do Senac) e como coordenadora pedagógica da educação básica em uma escola municipal de Alegrete. Durante o mestrado desenvolveu 
dois manuais com orientações de acessibilidade para criação de documentos digitais em editores de texto. Produziu vídeos sobre como 
tornar acessíveis documentos criados no LibreO�ce Writer. Colabora ministrando cursos sobre acessibilidade em documentos digitais. 

Daniele dos Anjos Schmitz
Possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS), especialização em Gestão Escolar pela 
Universidade Castelo Branco/RJ (UCB), mestrado em Tecnologias Educacionais em Rede pela Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM), é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação pela UFSM. É Pedagoga da Universidade Federal do Pampa 
(Unipampa), atua na Prograd e membro da Comissão de Projetos Pedagógicos de Curso e Avaliação da Unipampa. Possui experiência 
como Assistente em Administração da Unipampa, atuou no Pampatec. Foi professora da educação profissional (atuou durante 7 anos 
como professora de informática em cursos técnicos de escolas estaduais de Alegrete, durante 10 anos como professora de informática 
do Senac) e como coordenadora pedagógica da educação básica em uma escola municipal de Alegrete. Durante o mestrado desenvolveu 
dois manuais com orientações de acessibilidade para criação de documentos digitais em editores de texto. Produziu vídeos sobre como 
tornar acessíveis documentos criados no LibreO�ce Writer. Colabora ministrando cursos sobre acessibilidade em documentos digitais.

Mediação: Profª Drª Claudete da Silva Lima Martins
Professora Adjunto da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, atuando no Campus Bagé como docente de componentes 
curriculares da área da Educação. Vice-líder do INCLUSIVE: Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão e Acessibilidade na Educação 
Básica, membro do Grupo de Estudos em Educação, Histórias e Narrativas (GEEHN) e do Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na 
Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais da Educação (GRUPI). Coordenadora do Programa Tertúlias Pedagógicas Inclusivas no 
Pampa, do Curso de Extensão em Serviço de Atendimento Educacional Especializado em contexto de pandemia: Tertúlias Inclusivas e 
Coordenadora Institucional do Programa de Residência Pedagógica na UNIPAMPA. Doutora em Educação, na linha de Formação Docente, 
do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL (2008). Possui 
mestrado em Educação (10/2007) pela Universidade Federal de Pelotas. Possui duas especializações relacionadas com a formação de 
professores na modalidade de Educação Especial, realizadas na Universidade da Região da Campanha (URCAMP) e Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). Graduada em Pedagogia pela Universidade da Região da Campanha (2000). 

www.youtube.com/adafi
www.youtube.com/adafi


vdher
Carimbo novo

vdher
Carimbo novo


	Semana da Inclusão 01.12.pdf
	Página 1

	Semana da Inclusão 04-12.pdf
	Página 1

	Semana da Inclusão_programação.pdf
	Página 2
	Página 3
	Página 4




