CÂMARA DOS DEPUTADOS
Comissão de Educação
Indicações ao Prêmio Darcy Ribeiro – 2019
Nome do indicado
1. NATHALIA ARAUJO
DE SÁ

Resumo da ação educativa
Nathalia Araujo de Sá é doutoranda em Educação pela Universidade Estácio de Sá, mestre em Educação, Contextos Contemporâneos e
Demandas Populares e especialista em Educação Especial.

2.

GERALDO JÚLIO

O prefeito de Recife, Geraldo Júlio, foi indicado pela criação dos Centros Comunitários da Paz – Compaz, locais com o objetivo de aliar a
inclusão social ao fortalecimento comunitário. Fábricas de cidadania, inclusão, direitos, educação e esportes renderam frutos na redução
dos índices de violência e ganharam notoriedade pela estrutura e pela quantidade de serviços e atendimentos oferecidos à população.

3.

WANDERLEY JOSÉ
DE OLIVEIRA

O vereador Prof. Deley Oliveira é o idealizador do projeto social “Casa de Apoio Teórico”, que ajuda jovens a concluírem seus estudos, a
entrarem em uma faculdade e a prestarem concurso público. São 21 anos de dedicação em salas de aula com paixão pela profissão.

4.

JOSÉ OTÁVIO
LEMOS

Escritor mineiro com 43 anos de vivência no campo das artes plásticas, José Otávio Lemos foi premiado em vários salões e realizou
exposições coletivas e individuais no Brasil e no exterior. No Carnaval Rio 2017, suas obras inspiraram a Escola de Samba Mocidade
Independente de Padre Miguel, que o homenageou como destaque no Carro Abre Alas.

5.

DÉBORA GAROFALO

Há 14 anos atuando na rede pública de ensino de São Paulo, atualmente a professora Débora Garofalo atua como orientadora de
Informática Educativa e se dedica a realizar trabalhos disciplinares, programações e animações, tendo desenvolvido o projeto de Robótica
com Sucata. Recebeu diversos prêmios no Brasil e no mundo, tendo sido inclusive finalista no Top 10 Global Teacher Prize 2019, considerado
o Nobel da Educação.

6.

NÚCLEO DE
TECNOLOGIA PARA
EDUCAÇÃO
(UEMANET)

O Núcleo de Tecnologias para a Educação (UEMAnet), no Estado do Maranhão, se tornou uma referência na oferta de cursos na modalidade
à distância, sendo um veículo propagador da educação. A UEMAnet possui moderna infraestrutura tecnológica, complementada com o
aporte de 35 Polos de Apoio Presencial, constituídos de laboratórios de informática com acesso à internet, oferecendo condições básicas
para o desenvolvimento dos cursos com elevado nível de qualidade.

7.

MARIA IZOLDA
CELA DE ARRUDA
COELHO

Professora, psicóloga escolar e gestora pública, a educadora Izolda Cela acredita que a boa escola é um dos vetores de força e alcance para
abraçar a infância e a adolescência afetadas pela pobreza e pelo abandono. Primeiro em Sobral e agora, como vice-governadora do Ceará,
vem se dedicando à construção de uma escola pública voltada à promoção da aprendizagem, formação socioemocional, preparação para
o trabalho e para o projeto de vida.

8.

LUIZ CARLOS
CANCELLIER DE
OLIVO

Luiz Carlos Cancellier de Olivo foi o 12º Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, tendo se dedicado pela conquista da autonomia
universitária, defendido o diálogo, o respeito à diversidade, o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Jurista, jornalista e
professor universitário, foi um homem com uma trajetória marcante na defesa e na promoção da Educação no Brasil.
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JHONATAN UELSON
PEREIRA SOUSA DE
ALMA

Reitor do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/IEMA, o professor Jhonatan Uelson Pereira Sousa de Alma conseguiu,
em apenas quatro anos de gestão, colocar o IEMA entre as seis melhores escolas públicas no Exame Nacional do Ensino Médio. O Programa
IEMA no Mundo, idealizado pelo reitor Jhonatan Alma, possibilita que jovens originários das camadas populares façam intercâmbios
estudantis no exterior.

10. ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE
BRUSQUE (APAE)

A Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Brusque é a segunda Apae criada no Brasil, tendo sido fundada em 1955 por iniciativa
do dr. Carlos de Sá Moritz e de sua esposa, D. Ruth de Sá Moritz. Atualmente, conta com cerca de 280 usuários, com idades desde o
nascimento até o processo de envelhecimento, que são assistidos por profissionais especializados nas áreas de saúde, educação e
assistência, nas 3 unidades de atendimento que compõem a Apae.

11. ABEL DOMINGUES
SOUZA

Educador e contador de histórias, Abel Domingues de Souza vem espalhando conhecimento aos pequenos estudantes que se iniciam no
maravilhoso mundo da leitura. Em janeiro de 2005, idealizou o projeto de ação social e sustentável denominado “Projeto Cabeça de Coco”,
um teatro de bonecos itinerante que viaja em cima da garupa de uma velha bicicleta.

12. PEDRO BANDEIRA

Desde 1972 o escritor Pedro Bandeira começou a publicar histórias para crianças nas revistas das Editoras Abril, Saraiva e Rio Gráfica, mas
foi em 1983 que começou a se dedicar integralmente à literatura infantil, com o livro “O Dinossauro que fazia Au-Au”. O autor passou a ser
referência principalmente entre o público infanto-juvenil, sendo o autor que mais vende em seu seguimento no Brasil.
A professora Maria das Graças, diretora do Centro de Ensino da Asa Norte, em Brasília, atuou como alfabetizadora durante 13 anos, tendo
desenvolvido projetos de leitura e escrita. No CEAN, retomou os projetos pedagógicos voltados à sustentabilidade, criando gincanas
multidisciplinares, em parcerias com entidades externas, como a Universidade de Brasília, o Minas Brasília etc. Implementou a Feira de
Ciências. O CEAN foi finalista na etapa regional do Prêmio SAMSUNG – Respostas para o amanhã.

9.

13. MARIA DAS
GRAÇAS

14. ANA LÚCIA
MARQUES DE
PAULA MOURA

Professora há 32 anos na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Ana Lúcia Marques de Paula Moura simboliza a dedicação
à Educação Pública. Em 2008, ao assumir a gestão do CEM Setor Leste, implantou gestão inovadora e co-participativa. Em 2012, recebeu o
Prêmio Gestão Escolar do Distrito Federal. Em 2017, quando era Coordenadora da Regional de Ensino, ampliou de 6 para 17 as escolas em
tempo integral.

15. SILVANIA MARIA
SILVA IUNES

A professora Silvania Lunes é uma das autoras e coordenadoras do programa Oficina das Finanças nas escolas, empresa que trabalha com
educação financeira desde 2008 e tem por objetivo ajudar pessoas a construir sustentabilidade financeira com responsabilidade social e
ambiental. Desenvolve estratégias e ferramentas pedagógicas, livros de atividades, plataformas para educadores e possui programas para
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio que já impactam mais de 50 mil alunos em escolas de diferentes linhas pedagógicas
e filosóficas.
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16. JAYSE ANTÔNIO DA
SILVA FERREIRA

O educador pernambucano Jayse Ferreira faz parte do Conectando Saberes, grupo com quase 400 educadores que compartilham boas
práticas em todo o país. Atualmente, dá aulas a quase 500 estudantes entre 14 e 18 anos pelas redes estadual e municipal de ensino. Ele
desenvolveu o projeto “Eu sou uma obra de arte – Etnias do mundo”, que tinha o propósito de valorizar a diversidade racial da escola e
recebeu o 8º Prêmio Professores do Brasil, em 2014, concedido pelo Ministério da Educação. Em 2017, venceu pela segunda vez, na 10ª
edição, com o projeto “Vamos encurtar essa história”.

17. EDICLEIA FELIZ
SOARES FERREIRA

A professora Edicleia Feliz tem realizado um trabalho educacional de suma importância na zona rural do município onde reside, fazendo a
diferença social na comunidade, trabalhando com crianças e pais, promovendo a educação e minimizando a desigualdade e dificuldade de
acesso à escola. Sem recursos e com muito amor, ela contribui na formação de cidadãos brasileiros.

18. FUNDAÇÃO ESCOLA
TÉCNICA LIBERATO
SALZANO VIERA DA
CUNHA (RS)

Há 52 anos, a Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo (RS) contribui para a formação de profissionais
qualificados com a missão de atuarem no desenvolvimento de ciência e tecnologia. A Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da
Cunha é uma instituição de ensino pública estadual.

19. MARILENA CHAUI

Considerado o principal nome da Filosofia do Brasil, a produção acadêmica de Marilena Chaui conquistou grande êxito não apenas entre
estudiosos como também entre leigos, pelo estilo didático e de fácil compreensão que aplica em muitos de seus trabalhos. É professora
sênior da Universidade de São Paulo, onde ministra História da Filosofia Moderna. Ministrou cursos nas universidades de Paris, Pisa,
Bolonha, Córdoba, Stanford e Columbia. Recebeu o título de Doutora Honoris Causa pela Universidade de Brasília, pela Universidade de
Sergipe, pela Universidade de Paris VIII (França), pela Universidade Nacional de San Juan e pela Universidade Nacional de Córdoba
(Argentina).

20. JOSÉLIA ALMEIDA
DOS SANTOS –
PROJETO HORA DA
CRIANÇA

O Hora da Criança é projeto que orgulha a Bahia e o Brasil, tendo sido fundado por Adroaldo Ribeiro Costa que, ao morrer, passou o
“bastão” e a responsabilidade por sua continuidade para a professora Josélia Almeida Santos. Programa radiofônico infantil fundado em
1943 pela Rádio Sociedade da Bahia, o Hora da Criança teve o apoio de dois gigantes da Educação e da Literatura brasileiras: Anísio Teixeira
e Monteiro Lobato.

21. JOSÉ MONIR
MEIRELLES NASSER

O escritor paranaense José Monir Meirelles Nasser dedicou grande parte de sua vida à promoção da educação e cultura. Monir Nasser era
um educador, na verdadeira acepção da palavra, e um apaixonado por literatura. Seu trabalho mais notável e de ampla repercussão nos
estados de São Paulo e Paraná foi o projeto “Expedições pelo Mundo da Cultura” e com ele conquistou a dedicação de milhares de “alunos
voluntários”.
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22. INSTITUTO DE
EDUCAÇÃO CIÊNCIA
E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO/IEMA

O Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA foi criado em 2 de janeiro de 2015 para ampliar a oferta de educação
técnica de nível médio, garantindo mais oportunidade aos jovens maranhenses por meio de um modelo de educação pública, gratuita e de
qualidade. O Instituto deu início à primeira Rede de Educação Técnica Profissional do Maranhão e é considerado um dos projetos mais
exitosos no Estado, por garantir mais oportunidade no mundo do trabalho por meio da capacitação profissional.

23. MARLUCIA SANTOS
DE SOUZA

A professora Marlucia Santos de Souza atualmente é coordenadora geral no Centro de Referência Patrimonial e Histórico do Município de
Duque de Caxias, que concentra os estudos relacionados à Baixada Fluminense. Um dos maiores orgulhos da educadora é ter contribuído
par a fundação do Museu Vivo do São Bento, onde, atualmente, também é coordenadora. Marlucia Santos foi, ainda, diretora de pesquisa
do Centro de Memória, Pesquisa e Documentação da Baixada Fluminense.

24. LISETE REGINA
GOMES ARELARO

Pedagoga e Doutora em Educação, Lisete Regina Gomes Arelaro foi professora e diretora de escola nos ensinos fundamental e médio.
Integrou a equipe do Prof. Paulo Freire na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (1989/92) e foi Secretária de Educação, Cultura,
Esporte e Lazer em Diadema/SP (1993/96 e 2001/02), diretora da Faculdade de Educação da USP (2010/14), presidente do Fórum Nacional
de Faculdades e Centros de Educação Públicos (FORUMDIR 2010/2014) e presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento
da Educação (FINEDUCA 2015/2017). Atualmente é professora titular sênior da Faculdade de Educação da USP e pesquisadora na área de
Política Educacional, Planejamento e Avaliação Educacional.

25. RENATO LAS CASAS

Nos últimos 30 anos, o físico Renato Las Casas, como coordenador do Grupo de Astronomia da UFMG (Observatório Frei Rosário), tem se
dedicado ao ensino, à divulgação e à difusão da Astronomia. Em outubro de 2008 recebeu, do Governo do Estado de Minas Gerais, o prêmio
“Prof. Francisco de Assis Magalhães Gomes” por seu trabalho em prol da popularização da ciência.

26. PROJETO “IFES É O
MEU LUGAR”

O projeto “Ifes é o meu lugar”, do Instituto Federal do Espírito Santo, proporciona capacitação e acompanhamento escolar aos alunos da
rede pública estadual e municipal, oferecendo aulas de reforço de todas as disciplinas da educação básica. A metodologia abordada nesse
projeto visa suprir e aprimorar o aprendizado dos alunos, bem como ofertar oportunidades de mudança no seu futuro escolar.

27. ROBERTO DA SILVA

Pedagogo, mestre, doutor em Educação e livre docente em Pedagogia Social, Roberto da Silva é autor de vários livros e artigos sobre
questões relacionadas ao acolhimento institucional, à privação da liberdade e à educação nos sistemas socioeducativo e penitenciário. É o
coordenador da obra coletiva “Didática no Cárcere II”, desenvolvida por um grupo de 100 professores que atuam em prisões no Estado de
São Paulo, em parceria com a Secretaria de Educação e a Faculdade de Educação de São Paulo.
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28. FÓRUM NACIONAL
POPULAR DE
EDUCAÇÃO (FNPE)

O Fórum Nacional Popular de Educação (FNPE) é uma articulação inovadora, plural e representativa que reúne mais de 35 entidades
nacionais do campo educacional que se mobilizam em defesa da educação em seu conjunto, sendo um estratégico espaço coletivo e
democrático de construção de políticas educacionais. Entre as entidades que constroem o FNPE estão a CNTE, a Contee, o Proifes e a
Fasubra, representando milhões de trabalhadores em educação das redes públicas e privadas, básica e superior; as entidades de estudos
e pesquisas, como Anped, Anpae, Anfope, ABdC e Fineduca; a Campanha, o Mieib e os Fóruns de Eja do Brasil; a UNE e a Ubes,
representando os estudantes, entre outras expressivas, importantes e representativas entidades nacionais com forte, histórica e
qualificada atuação no campo educacional, em todas as etapas, níveis e modalidades.

29. ZÉLIA AMADOR DE
DEUS

Professora da Universidade Federal do Pará desde 1978, na qual ministra, além de outras disciplinas, História da Arte, História da Teoria
do Teatro e Estética. É atriz e diretora de Teatro, ativista do movimento negro e cofundadora do Centro de Estudos e Valorização da
População Negra – GTI (1996 a 2001). Implantou e coordenou o Programa de Ação Afirmativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário
(2001 a 2003).

30. DI-GIANNE DE
OLIVEIRA NUNES

Professor e idealizador do Projeto “Regime Fechado, Visão Aberta”, com alunos do sistema prisional de Lagoa da Prata recuperados em
regime fechado com o intuito de ressocialização, Di-Geanne de Oliveira Nunes foi vencedor do Prêmio Educar Nota 10 de 2017 com sua
história e maneira de lida com o ensino irreverente.

31. UNDIME

A UNDIME é uma entidade nacional que congrega os dirigentes municipais de educação. Fundada em outubro de 1986, é uma associação
civil sem fins lucrativos e autônoma. A função de articuladora é primordial. Por meio da Undime, as secretarias municipais de Educação
estabelecem redes de troca de informações e experiências.

32. RODRIGO GURGEL

Ensaísta e crítico literário do Jornal Rascunho desde 2006, Rodrigo Gurgel também é professor de literatura e escrita criativa. Colaborador
da Folha de S. Paulo, publicou dois livros: Esquecidos & Superestimados e Muita retórica – Pouca literatura (de Alencar a Graça Aranha).

33. MINISTRO
ANTONIO HERMAN
DE VASCONCELLOS
E BENJAMIN

Desde sua formação, em 1980, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Antonio Herman de Vasconcellos e Benjamin tem marcado a
história da educação brasileira. Portador de extensa experiência na área, é autor de diversas bibliografias, tanto no vernáculo brasileiro
como em outros idiomas. O exarado conhecimento no ramo de sua formação e seu notório saber jurídico o levaram ao cargo de ministro
do STJ, corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o país.

34. MARCOS VINÍCIUS
DA SILVA BIZARRO

Prefeito de Coronel Fabriciano (MG), Marcos Vinícius da Silva Bizarro inovou o Vale do Aço e disponibiliza uniforme escolar para os alunos
desde 2017. Além disso, inovou ao melhorar os kits de material escolar com o objetivo de promover a igualdade social entre alunos e
oferecer melhores condições de estudos e tranquilidade aos pais no orçamento familiar. Pensando em alimentação de qualidade, incluiu
14 novos alimentos na merenda escolar da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de aumentar a variedade de alimentos, contribuir
para a redução da obesidade infantil e inovar na preparação de cardápios mais nutritivos.
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35. INSTITUTO
ANGLICANO

Instituído em 1997, sob a coordenação do Reverendo Aldo Quintão, o Instituto Aldo Quintão é considerado o braço social da comunidade
da Catedral Anglicana de São Paulo, tendo como missão atender a qualquer pessoa em situação de carência, visando prioritariamente um
trabalho comunitário, por meio de seus projetos sociais.

36. MILIANA UBIALI

A professora Miliana Ubiali, da Escola Estadual Professor Alberto Conte, desenvolve vários projetos, entre eles o show de talentos, um
espaço de manifestações artísticas onde os alunos podem se expressar de formas que o currículo fechado muitas vezes não permite. Nesse
projeto, os alunos podem criar suas composições e apresentações, transpondo a realidade onde vivem, além de transformar o espaço
escolar num espaço criativo de incentivo à arte e à cultura.

37. CLAUDIA COSTIN

Professora visitante na Faculdade de Educação de Harvard e Diretora Geral do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais
da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a professora e educadora Claudia Costin integra também a Comissão Global sobre o Futuro
do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho (OIT), uma agência das Nações Unidas. Anteriormente, foi secretária-executiva e
ministra da Administração e Reforma do Estado durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Ocupou também o cargo de Secretária de
Cultura do Estado de São Paulo durante a primeira gestão de Geraldo Alckmin. Como presidente da empresa Promon-Intelligens promove
o e-learning. Trabalhou como consultora em políticas públicas e modernização do Estado em diversos países africanos como Angola, Cabo
Verde, Guiné Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

38. CENTRO
PARANAENSE DE
CULTURA (APC) /
CENTRO MARISTA
DE DEFESA DA
INFÂNCIA (CMDI)
39. COLÉGIO MILITAR
TIRADENTES VII

O Centro Marista de Defesa da Infância (CMDI) integra a Rede Marista de Solidariedade, formada por um conjunto de projetos e iniciativas
de promoção, proteção e defesa de direitos das crianças, dos adolescentes e dos jovens, desenvolvidos por todas as instituições
filantrópicas do Grupo Marista. Atua com diversas estratégias como assessoramento e advocacy, articulação regional, nacional e
internacional sobre os direitos da criança e do adolescente, enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes e
monitoramento de dados e orçamento público, voltados à infância e à adolescência no estado do Paraná.
O Colégio Militar Tiradentes VII (CTPM VII) é uma escola de referência, com gestão compartilhada, instituída dentro de um plano integrado
da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (SEDESC) que procura proporcionar um
ambiente integrado de militares e civis em prol da educação. É uma referência na transformação social, pois registra problemas sociais no
seu entorno, como furtos, vandalismos e ocorrências, gerando clima de insegurança para o aprendizado. Hoje, há um ambiente mais
seguro, com transformações mais positivas de alunos, equipe e demais stakeholders, com revitalização do ambiente escolar.
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