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Movimentar, fortalecer e 
ampliar oportunidades!
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INTRODUÇÃO

Apresentação dos Candidatos: 
Direção: Profa. Sirley Aparecida de Souza

Vice-Direção: Prof. Pítias Lobo

Objetivo Geral da Gestão: Movimenta CEPAE.

Propostas da Gestão: Metas, no ensino.

Propostas da Gestão : Metas, na extensão e
na pesquisa;

Propostas da Gestão: Metas, SEDAP, APM e
GRÊMIO ESTUDANTIL.

Sumário



Introdução
Cumpre a nós o desafio de continuar a transformar o CEPAE, em parceria com os
seus agentes sociais, pelo viés do conhecimento sistematizado pela ciência,
assim como a apreensão da arte, da cultura e da prática social elaborada por toda
a sociedade. A incontestável luta pela vida humana, a autonomia, a liberdade, a
justiça, o respeito, a isonomia e a educação para TODOS são o nosso
compromisso!
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D e f e n d e r e m o s  p r o j e t o s  c o l e t i v o s  d e
e d u c a ç ã o ,  s e m  p e r d e r  a  d i m e n s ã o
d a s  d i f e r e n t e s  s u b j e t i v i d a d e s  .

A defesa de projetos coletivos e o respeito às
diferentes subjetividades são uma tônica a ser
preservada nesses 54 anos de escola dentro do
Movimenta CEPAE!  



A candidata à
Direção:
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Proponente - Direção: Sirley Aparecida de Souza
Matrícula SIAPE: 2192343

Cargo:  Professora Adjunta, Classe C, Nível 3. DE
e-mail: sirley_souza@ufg.br

Formação Acadêmica

Possui graduação em Pedagogia pela U
FG, graduação em Direito pela PUC-Goiás
(2003) e é advogada criminal. Tem
Especialização em Metodologia do Ensino
Superior e em Criminologia,
respectivamente, pelas Faculdades de
Educação e de Direito da UFG. É Mestre
em Educação pela PUC Goiás (2012),
Doutora em Educação pela UFG. Atua
como professora efetiva do Centro de
Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação
(Colégio de Aplicação) da Universidade
Federal de Goiás - CEPAE/UFG. 

http://lattes.cnpq.br/1789762073912846

Experiência em Gestão
 

Coordenadora dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental do CEPAE/UFG (2006);
Coordenação da Subárea de Matemática
(2008); Coordenadora da Área de Ciências da
Natureza e Matemática (2012); Coordenação
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e
Ensino Médio (2013); Coordenadora dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e Chefe do
Departamento de Pedagogia (2014);
Coordenadora dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental e Chefe do Departamento de
Pedagogia (2015); Coordenadora dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental e Chefe do
Departamento de Pedagogia (2016);
Coordenadora de Curso dos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental e Chefe do Departamento
Multidisciplinar de Pedagogia –
DEMAI/CEPAE/UFG (2021-2022).

 



O candidato à Vice-
Direção:
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Formação Acadêmica

Graduado em educação física pela
FEFD/UFG, em 1998, mestre em
educação (2009) e doutor em
educação (2019) pela Faculdade de
Educação da UFG. 

Atua como professor no CEPAE
desde 2009. Atualmente, está na 1ª
Fase e atua como professor
convidado no PPGEEB/CEPAE.  

Experiência em Gestão

Atuou como coordenador
dos Anos Iniciais nos anos de
2012 e 2013. 

Foi coordenador do
Departamento de Educação
Física. 

Proponente - Vice Direção: Pítias Alves Lobo
Cargo:  Professor Adjunto, Nível 4. DE

e-mail: pitiaslobo@ufg.br



 Continuar a desenvolver uma educação crítico-transformadora, que tem o

ensino, a pesquisa e a extensão como elementos de construções coletivas

que superem a visão unilateral, fragmentada e linear de educação no CEPAE-

UFG. Cumpre reiterar que nossa proposta de gestão para o  quadriênio

(2022-2026) é desafiadora, assim, vamos mirar o ensino de qualidade, a

preservação dos direitos subjetivos e coletivos, de forma ampla e irrestrita,

respeitando as peculiaridades de TODOS os sujeitos envolvidos na

comunidade escolar/acadêmica da instituição CEPAE-UFG.
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Objetivo Geral da Gestão



Promover ações pedagógicas para uma prática

pedagógica voltada para uma formação humana

justa, ética, racional e responsável, conforme

previsão do  Projeto Pedagógico do CEPAE; 

Viabilizar a mediação entre o corpo docente e o

discente, para que as propostas pedagógicas e

curriculares possam ser desenvolvidas com

eficiência em todos as fases do ensino;

Propostas da Gestão

 O projeto educacional do CEPAE é PARA TODOS, porque, “nesta estrutura

educacional, [os alunos] encontrarão práticas educativas na forma de

projetos voltados para a formação plena da pessoa humana”. (LIMA, SOUZA,

2018, p. 127).

A Gestão irá se
movimentar para
incluir!

Apoiar  e tornar viável os projetos e práticas para a

Educação Inclusiva;

Buscar e/ou promover as condições
objetivas para viabilizar práticas
educativas com vistas à formação humana  
integral dos estudantes por meio de
cursos no contraturno e cursos de verão
na Educação Básica e na Pós- Graduação;

Garantir condições pedagógicas,
acadêmicas e administrativas, em todas
as Fases do Ensino Básico, no diálogo
com as graduações da UFG, por meio do
estágio, e, também, na Pós-graduação
para docentes, técnicos e discentes
desenvolverem projetos, potencializarem
a relação ensino/aprendizagem e atuarem
para a apropriação de um conhecimento
voltado para a formação humana e a
construção de um mundo mais justo  e
equitativo. 

Apoiar a execução da reforma do Ensino Médio, 

 contribuindo para o ensino de qualidade sem perder

de vista as peculiaridades dos alunos e alunas do

CEPAE/UFG;

METAS 

ENSINO
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ESTÁGIO
Apoiar e dar amplitude aos projetos de

estágios desenvolvidos no CEPAE, por

meio da Comissão de Estágio e

departamentos, em estreitamento do

diálogo e da parceria com os

Institutos/Faculdades;

Mobilizar estudantes de todas as

licenciaturas e áreas afins, como:

biblioteconomia, serviço social, psicologia,

nutrição, tecnologias, enfermagem

espaços para desenvolverem projeto de

estágio inovadores e

socialmente/pedagogicamente relevantes

no CEPAE.

Possibilitar e apoiar   ações

extensionistas que se convertam

em benefícios educativos para a

comunidade goiana e goianiense. 

Fortalecer a vocação cepanena

de formação de professores para

estreitar diálogo e atuação nas

redes públicas de ensino do

estado de Goiás.

EXTENSÃO
Incentivar e apoiar a produção científica e

tecnológica,  quanto ao  financiamento e

publicação de projetos e produtos de pesquisa;

Estimular a participação dos docentes em editais

de fomento para ampliar e angariar recursos

financeiros para a pesquisa; 

Motivar e criar condições para os professores

doutores  participarem do PROGRAMA DE PÓS-

GRADUAÇÃO STRICTO SENSU DO CEPAE.

Fortalecer e ampliar o protagonismo dos projetos

e linhas de pesquisa desenvolvidos por

professores do  PPGEEB;

Fortalecer e ampliar a visibilidade da Revista

Polyphonía.

Apoiar e destacar o diferencial do CEPAE na

pesquisa no ensino básico, por meio do TCEM, 

 PIBIC-JR e outras projetos voltados para os

discentes.

PESQUISA



Movimentar é agir, mobilizar, mexer, sacudir, avivar, animar,
agitar, sem qualquer distinção de etnia, credo político ou

religioso, orientação sexual ou quaisquer outras formas de
discriminação.

Movimenta é ação; é promoção da alegria na escola; é avivar a
beleza; é trazer ânimo para uma escola adormecida, em sua

estrutura física, em dois anos de pandemia. 
MOVIMENTA É CEPAE-UFG.
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SEDAP

Apoiar e consolidar as ações e

projetos em andamento;

Estimular projetos desafiadores que

envolvam  crianças e adolescentes, em

situação de vulnerabilidade (com

depressão, ideação suicida,

automutilação, assédio sexual, violência

doméstica, pedofilia, bullying).

Ampliar, fortalecer e apoiar a participação das

famílias na realização do projeto de educar e

escolarizar crianças e adolescentes  para a

vida coletiva e individual, na sociedade;

Incentivar a participação da representação

da APM nos Conselhos de Classe, Conselho

Diretor e em projetos pedagógicos que

envolvam a participação/apoio dos pais. 

APM

Apoiar e estimular o Grêmio Estudantil na

realização da formação política e de

atividades socioculturais (teatro, artes

plásticas, música, coral, cinema, esporte e

lazer);

Encorajar os estudantes a conhecer a

finalidade do GRÊMIO ESTUDANTIL, sua

organização como espaço autônomo de

representação dos estudantes.

Estimular o protagonismo juvenil, por meio  de

atividades desenvolvidas pelo Grêmio.

GRÊMIO ESTUDANTIL
Damiana da Cunha


