
Alexandre André dos Santos  

 

Alexandre é Doutorando em Planejamento e 

Integração Econômica e Territorial pela Universidade 

de Leon (Espanha) e Mestre em Geografia pela 

Universidade de Brasília, Bacharel e licenciado em 

Geografia pela Universidade da Região de Joinville e 

Secretário da Comissão de Finanças e da Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa 

Catarina entre 1995 e 1998.  

 Foi também Coordenador de Políticas de Juventude na Prefeitura de Joinville entre 

1998 e 2004 e eleito Diretor de Políticas Públicas de Juventude da União Nacional dos 

Estudantes - UNE em 2003. Atuou como Técnico Especializado do Ministério da Saúde 

entre 2004 e 2008.  

 É servidor público federal desde 2008, concursado no Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep. Em 2011 foi Coordenador Geral de 

Operações Logísticas do Inep. Em dois períodos (2012 a 2014 e 2015 a 2016) foi Diretor 

de Avaliação da Educação Básica do Inep. 

 Ainda em 2014, assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Bombinhas, em 

Santa Catarina. Tem diversas publicações em periódicos nacionais e internacionais (2 

classificadas B1, 2 classificadas B2 e 3 classificadas B3). Tem experiência na área da 

Gestão Pública, com ênfase em gestão de pessoas, políticas públicas sociais e avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amaury Pessoa Gebran   

 

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela 

Universidade Federal do Paraná (1983), mestrado em 

Engenharia Elétrica - Ecole Centrale de Lyon (1989) e 

mestrado em Educação Tecnológica pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (2000).  

Atualmente é Professor DE do Instituto Federal do 

Paraná atuando na coordenação do Curso Técnico em 

Eletrotécnica.  

 Tem experiência na área de Engenharia Elétrica e em Coordenação de vários 

cursos dentre eles: Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrotécnica e Engenharia da 

Computação além de trabalhos multidisciplinaridade, formação, pesquisa, ensino de 

engenharia e tecnologia.  



Benigna Maria de Freitas Villas Boas 

 

 

 Benigna, é Pedagoga pelo Centro de Ensino 

Unificado de Brasília (1971), mestre em Ensino - University 

Of Houston (1978), doutorada em Educação pela 

Universidade Estadual de Campinas (1993) e pós-doutorada 

em Educação pelo Instituto de Educação da Universidade de 

Londres (1997).  

Atualmente é professora da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de 

Educação, com ênfase em Avaliação da Aprendizagem, atuando em cursos de 

graduação, mestrado e doutorado. É organizadora dos livros "Avaliação: políticas e 

práticas" e "Avaliação formativa: práticas inovadoras", ambos da editora Papirus.  

 Autora dos livros: Portfólio, avaliação e trabalho pedagógico (2004),Virando a 

escola do avesso por meio da avaliação (2008) e Projeto de intervenção na escola: 

mantendo as aprendizagens em dia (2010), todos da editora Papirus. Coordena o grupo 

de pesquisa Avaliação e Organização do Trabalho Pedagógico  



Carlos Henrique Araújo 

Nasceu em Brasília, em 1969. É Mestre em 

Sociologia pela Universidade de Brasília. Foi 

Assessor Especial do Governador do Distrito 

Federal, Professor Cristovam Buarque, de 1995 a 

1996, e do Governador do Estado do Amapá, João 

Alberto Capiberibe, de 1999 a 2000. Foi também 

Gerente de Pesquisas da Codeplan -  

DF, de 1996 a 1998 e Gerente de Avaliação e 

Acompanhamento da Missão Criança/Usaid, de 

2001 a 2002.  

Foi nomeado Diretor de Avaliação da Educação Básica do INEP/MEC, de 2003 até 

o final de 2005. No INEP, foi responsável pela idealização e implementação do Prova 

Brasil, de dois ciclos de avaliação (Saeb) e da Pesquisa Nacional Qualidade da 

Educação: A Escola Pública na Opinião dos Pais. Foi também professor universitário e de 

ensino médio de Sociologia, História e Estatística, tendo idealizado o Índice de qualidade 

da educação (IQE), que subsidiou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(Ideb).  

Foi Secretário-Executivo da ONG Missão Criança (2006). É consultor das 

Empresas Macoplan e Diagonal Urbana, tendo participado de inúmeros trabalhos na área 

de diagnóstico, planejamento em Educação e áreas sociais para Estados e grandes 

empresas.  

Participou da equipe de avaliação do Programa Bolsa-Família, sob a ótica dos 

Direitos Humanos, pelo UNICEF (2005-06). Foi consultor do Banco Mundial na área de 

educação de São Tomé e Príncipe, na África (2007). Consultor da Unesco para a 

Educação Integral do GDF (2009) e Consultor da Ritla-GDF para a coordenação de 

pesquisa sobre o fracasso escolar no DF (2010). É autor de nove livros, dentre eles 

Educação: uma aposta no futuro (União Européia, Oxfam e Missão Criança); Avaliação da 

Educação Básica – em busca da qualidade e equidade o Brasil (INEP/MEC-2005), Bolsa 

–Escola, educação para enfrentar a pobreza (UNESCO - 2002), publicado em quatro 

línguas.  



 

Cláudia Costim 
 
 Claudia Costin é professora universitária da FGV-RJ, 

onde  também é diretora do Centro de Excelência e Inovação  

em Políticas Educacionais (CEIPE), e professora convidada 

da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard.  

 É membro do comitê técnico do “Todos pela Educação” 

e articulista do jornal Folha de São Paulo. Anteriormente, foi 

diretora global de educação do Banco Mundial, secretária 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro, ministra do 

Ministério da Administração, vice-presidente executiva da 

Fundação Victor Civita e secretária de Estado da Cultura do 

governo do Estado de São Paulo. 

 

                    



Cosete Ramos Gebrim 
 
  
 

 Pioneira, a vida de Cosete se confunde com a 

história do Caseb, onde se formou na primeira turma de 

normalistas, e da própria cidade.  

 De origem gaúcha, ela se apaixonou pelos sonhos 

de JK e apostou na nova capital. 

 Cosete Ramos é Educadora, Doutora em Educação 

pela Florida State University (EUA) e mestre em 

Supervisão e Administração pela Califórnia State University 

(EUA) e especialista em Gestão da Qualidade e em 

Tecnologia Educacional. 

 É presidente da AMA - Aliança das Mulheres que Amam Brasília e tem vários livros 

editados, tais como: “Excelência na Educação”, “Pedagogia da Qualidade Total”, “Sala de 

Aula de Qualidade Total”, “Viver e Vencer – Eduque seu Cérebro”, “Engenharia da 

Instrução”, “O Despertar do Génio”. 

  



Erisevelton Silva Lima 
 
 
 Erisevelton é professor da SEDF há 28 anos. 

É Pedagogo, mestre e doutor em educação pela 

Universidade de Brasília - UnB, docente em todas as 

etapas e modalidades da educação básica e 

superior, gestor em diversos setores e escolas da 

SEEDF, autor de vários livros, documentos oficiais e 

outros materiais impressos e audiovisuais nas 

seguintes temáticas: Formação Docente, Gestão 

Escolar, Currículo, Planejamento e Avaliação 

Educacional. 



Gilvan Máximo 

  

Gilvan Máximo é um empresário bem sucedido na 

área da construção civil com carreira consolidada na 

iniciativa privada. Ainda assim, ao longo de sua trajetória 

nunca deixou de pensar nos serviços públicos e, 

principalmente, na qualidade de vida da nossa população. 

 Na política, sempre participou de mobilizações 

sociais e foi através dessas iniciativas que surgiu seu 

primeiro desafio. Após receber uma indicação, ele assumiu a Secretaria do Entorno do 

Distrito Federal no governo Marconi Perillo e sua primeira atribuição foi defender os 

interesses dos seus eleitores. 

 Neste cargo, buscou e firmou parcerias na intenção de alcançar diferentes recursos 

junto ao governo Estadual e Federal. Como um profissional preocupado com as questões 

sociais, sempre manteve seus ideais pautados na confiança, na lealdade e, também, na 

credibilidade para nortear seus passos. 

 Assumiu o cargo de secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito 

Federal em janeiro de 2019. 



Gina de Oliveira Mendonça 

 

 Gina, é Bacharel e licenciada em Química pela 

Universidade de Brasília – UnB e Mestre em ensino de ciências 

pela Universidade de Brasília - UnB.  

 Foi professora de instituições privadas em Brasília e é 

professora da rede pública - Secretaria de Educação do Distrito 

Federal - SEEDF - desde 2007. Atuou como professora 

regente e coordenadora intermediária da CRE do Recanto das 

Emas. Atualmente é professora de sala de recursos.  

 É pesquisadora na área de inclusão, com foco na formação de professores para a 

inclusão de alunos com deficiência no ensino de ciências.  

 Tem trabalhos publicados em congressos e revistas, além de capítulos de livros 

tratando do tema de sua linha de pesquisa. 



Ildeu de Castro 

 Ildeu de Castro Moreira é Doutor em física pela 

UFRJ, professor do Instituto de Física e do programa de 

pós-graduação em História das Ciências, ensino de 

física e história da física na UFRJ, e em mestrado em 

Divulgação Científica.  

 Realizou estágios de pesquisa na França, na 

École Polytechnique e na Universidade de Paris VII. 

Trabalha nas áreas de física teórica (sistemas não-lineares), história da ciência, em 

particular história da ciência no Brasil, e comunicação pública da ciência. Foi chefe do 

Departamento de Física Teórica do Instituto de Física (UFRJ) em 1987. Foi editor 

científico da revista Ciência Hoje (1988/96).  

 Foi membro da Equipe de Transição Governamental do Governo Federal, 2002, 

setor C&T. Coordenou a Comissão Executiva do Ano Mundial da Física (2005) no Brasil e 

foi membro da Comissão Interministerial do Centenário do Voo do 14 bis (2006). Foi, 

também, membro do Comitê Temático (2005-2007) e do CA de Divulgação Científica do 

CNPq (2008-2012). Pertenceu aos Conselhos da Sociedade Brasileira de História da 

Ciência (1990/1994), da Sociedade Brasileira de Física (1999/2003) e da SBPC 

(2003/2007) e (2011-2015).  

 Em 2007 recebeu o Prêmio (Especialista) da RedPop - Red de Popularización de la 

Ciencia y la Tecnología en América Latina y Caribe. Foi membro do Conselho Nacional de 

Política Cultural (2009-2012) e do CTC da CAPES da Educação Básica (2010-2014).  

 Em 2010 foi admitido na Ordem Nacional do Mérito Científico, classe de 

Comendador - Personalidade Nacional. Foi Diretor do Departamento de Popularização e 

Difusão da Ciência e Tecnologia do MCTI (2004-2013). Foi membro do Conselho Superior 

da CAPES. Em 2014, recebeu a condecoração Menção Honrosa Rio Negro do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e o Prêmio Mercosul de CT - Integração de 

2014 (com equipe).  

 Recebeu o Prêmio José Reis de Divulgação Científica e Tecnológica do CNPq em 

2013. É Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC (2017-

2019). Bolsista Produtividade do CNPq - 1C 

 



Jackeline Domingues de Aguiar 

 

 Jackeline nasceu em Brasília - DF, tendo frequentado 

o Ensino Médio nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, na Escola Normal de Taguatinga.  

 É professora da Secretaria de Estado de Educação do 

Distrito Federal há mais de 20 anos. Formou-se em Química 

pela Universidade de Brasília (UnB) e possui pós-graduação 

em Direito Administrativo. 

Ocupou diversos cargos de gestão na Secretaria de Educação tais como Diretora 

de Pessoal e Subsecretária de Gestão dos Profissionais da Educação.  

 No Governo do Distrito Federal, ocupou ainda os cargos de Assessora Especial e 

Secretária Adjunta da Secretaria de Administração Pública.  

 Atualmente, ocupa o cargo de Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação do 

DF. 

 



Janaína Andréa Almeida Sérgio  

 

Janaína é professora da Rede distrital de 

Educação há 23 anos. Formada em Estudos sociais 

com licenciatura em História e Pedagogia pela 

Universidade de Brasília, Especialista em gestão 

educacional e psicopedagogia. Atuou durante oitos 

anos como gestora na E.C. 05 do Guará, sendo eleita 

por três mandatos consecutivos.  

Em 2015, recebeu o prêmio de boas práticas de 

gestão, pelos resultados de excelência alcançados pela proposta pedagógica 

implementada na instituição. Faz parte do Conselho de Defesa da Mulher do DF (CDDM-

DF) e diretora de uma ONG que luta pela defesa dos negros e afrodescendentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Janio Carlos Endo Macedo 

 

Funcionário aposentado do Banco do Brasil, onde trabalhou por 34 anos, 

exercendo vários cargos na rede de agências. Ele ocupou, na Direção-Geral do banco, os 

cargos de gerente-geral do segmento Alta Renda, diretor de Varejo, diretor-presidente da 

BB Previdência e diretor de Governo.  

Foi ainda diretor comercial do Grupo Segurador Banco do Brasil Mapfre. 

Foi conselheiro fiscal da empresa BB Aliança Participações; conselheiro de administração 

da empresa Ativos S/A; conselheiro fiscal da empresa Usiminas S/A; e conselheiro fiscal 

do Grupo Ultrapar.  

No Poder Executivo, foi secretário executivo do Ministério do Trabalho e assessor 

especial do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Até chegar ao MEC, 

era secretário adjunto de Gestão e Desempenho de Pessoal, ligada à Secretaria Especial 

de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. 

 



José Gadelha Loureiro 

 

 Nascido no Ceará, o Professor José Gadelha é 

formado em História com pós-graduação em Ciências 

Políticas e especialização em Administração Escolar. 

 Professor da Secretaria de Educação do DF há 

mais de 33 anos. Também, Diretor do CEM 9 de 

Ceilândia há 10 anos. 

 



Maria Cândida Moraes 

 

 Maria Cândida é Doutora em Educação (Currículo) 

pela PUC/SP e mestre pelo Instituto de Pesquisa 

Espaciais–INPE/CNPq e pela UNICAMP. Professora de 

Pós-Graduação em Educação na UCB/DF (2007-2017). É 

também pesquisadora do CNPq, da CAPES/MEC e do 

grupo GIAD/Universidade de Barcelona (2001-2015); 

Coordenadora adjunta da Rede Internacional de Ecologia 

dos Saberes/UB.  

 Foi professora do Programa de Pós-Graduação em Educação (Currículo) da 

PUC/SP, de 1997 a 2008.  Consultora e conferencista nacional e internacional.  

 Foi pesquisadora-visitante da OEA, em Washington e consultora do Banco Mundial. 

Autora de vários livros, entre eles, O Paradigma Educacional Emergente, 17ª. Ed, 

Pensamento Ecossistêmico, 2ª ed., Sentipensar, 2ª ed., ambos com a chancela da 

UNESCO. Ecologia dos Saberes: Complexidade, transdisciplinaridade e educação: Novos 

fundamentos para reencantar a educação. Transdisciplinaridade, criatividade e educação. 

Foi Coordenadora do grupo de pesquisa ECOTRANSD/UCB/CNPq. 

 

 

 



Marlova Jovchelovitch Noneto 

 
 
 Marlova é mestre em Serviço Social pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto 

Alegre (Brasil). Foi bolsista da Fundação Kellog e da 

Eisenhower Exchange, tendo participado de um programa 

acadêmico de intercâmbio profissional nos Estados Unidos para 

aprofundar seus conhecimentos sobre combate à pobreza, 

políticas sociais e educacionais, responsabilidade social e 

filantropia. 

 Aprofundou seus estudos sobre o Estado de bem-estar 

social na Suécia, como bolsista da Federação Sueca de Assistentes Sociais, e completou 

o treinamento executivo em Administração Pública no Instituto de Administração Pública 

de Nova York (Estados Unidos). Em sua carreira acadêmica, por dez anos, Marlova 

lecionou na Faculdade de Serviço Social da PUCRS as disciplinas de Teoria e 

Metodologia do Serviço Social.  

 Foi presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), órgão máximo 

de deliberação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS), e responsável pela 

concessão dos certificados de filantropia nas áreas de Educação, Cultura, Saúde e 

Assistência Social.  

 Trabalhou, ainda, na Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do 

Sul (FAMURS), no Governo do Estado do Rio Grande do Sul e na antiga Fundação 

Estadual para o Bem-estar do Menor (FEBEM) do mesmo estado. Foi Conselheira da 

Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, da Fundação Abrinq e do Instituto para o 

Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), entre outros.  

 Em 1997, ela ingressou no Sistema ONU no Brasil como oficial de programas de 

Políticas Públicas e Direitos da Criança do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF).  

 Em 1999, entrou na UNESCO no Brasil como oficial de projetos e, em 2002, 

assumiu a coordenação do Setor de Ciências Humanas e Sociais. Em 2012, tornou-se 

diretora da Área Programática, para coordenar a implementação do programa, 



promovendo a intersetorialidade das cinco áreas programáticas da UNESCO – Educação, 

Ciências Humanas e Sociais, Ciências Naturais, Cultura, e Comunicação e Informação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedro Demo 
 

 Pedro Demo nasceu em Pedras Grandes, Santa Catarina 

em 1941, filho de agricultores (viticultores), onde fez a escola 

primária. Com nove anos entrou no Seminario dos Franciscanos 

em Rodeio, SC, e depois em Rio Negro, PR, para, a seguir, 

cursar até ao segundo grau em Agudos, SP (até 1960).  

 Tem formação básica em Teologia e Filosofia e doutorado 

em Sociologia pela Universidade de Saarbrucken, na Alemanha. 

É professor titular da Universidade de Brasília com atuação 

acadêmica destacada na política social e na metodologia 

científica.  

 Ultimamente, vem se dedicando a uma educação sob a ótica do desenvolvimento. 

Conferencista e consultor tem uma vasta publicação de livros. 



Ricardo Henriques  
 
 
 É economista e superintendente executivo do Instituto 

Unibanco. Foi secretário nacional de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (Secad) do Ministério da 

Educação e secretário executivo do Ministério de 

Desenvolvimento Social, quando coordenou o desenho e a 

implantação inicial do programa Bolsa Família.  

Foi assessor especial do presidente do Banco Nacional 

do Desenvolvimento (BNDES) e pesquisador e diretor adjunto da área social do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). 

No Rio de Janeiro foi secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos 

e presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos, quando desenvolveu o 

Programa UPP Social. É membro do Conselho de Administração do Todos pela 

Educação, Anistia Internacional, GIFE, Fundação Maria 

Cecília Souto Vidigal, Instituto Sou da Paz e do Instituto Natura. 

 



Yara Meira Magalhães 

 

 Yara, tem Formação em Educação Integral e Arte-

Educação sob a orientação de Rolf Gelewski (UFBA / 

Casa Sri Aurobindo), em Teologia pelo ICRA – Instituto de 

Ciências Religiosas da Arquidiocese de Fortaleza e em 

Terapia Comunitária com Adalberto Barreto – 

MISMEC/DF; 

 Criou e coordena o Centro de Referência em Educação Integral e Ambiental – 

CREIA –biblioteca especializada nos Princípios para uma Educação Integral e Ecológica e 

na educação para a Cidadania e Desenvolvimento Humano; 

 É Membro fundador e conselheira do Instituto Calliandra de Educação Integral e 

Ambiental – Brasília. É também fundadora e conselheira do Centro Internacional de 

Estudos Transdisciplinares da Água – CIRAT – Brasília; 

 Atua na formação continuada de professores e em programas de desenvolvimento 

humano nas áreas de Educação Integral e Ambiental. 



Yeda Rorato Crusius 

 

 Radicada em Porto Alegre, Yeda é economista, política, 

comunicadora, pesquisadora na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), professora titular do Departamento 

de Ciências Econômicas, coordenadora de pesquisas do 

Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas (IEPE), 

coordenadora do curso de pós-graduação em Economia, vice-

diretora e diretora da Faculdade de Ciências Econômicas e 

Administrativas.  

 Filiada ao PSDB, Yeda foi ministra do Planejamento no governo Itamar Franco 

(1993), eleita deputada federal pelo Rio Grande do Sul (1994) e Governadora do Estado 

do Rio Grande do Sul, de 2007 a 2010.  

É Fundadora e primeira presidente do Secretariado Nacional da Mulher – PSDB Mulher 

(1998), do qual é presidente eleita. É também Presidente da Fundação Instituto Teotônio 

Vilela nacional, responsável pela formação política e formulação programática do PSDB 

(2001/2003), Presidente do PSDB/RS (2005/2006) e membro da Executiva Nacional do 

PSDB desde 1995. 

 É Membro da Comissão de Tributação e Finanças, da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e integra  as comissões 

permanentes na área de Tributação, do Orçamento e de Economia, das Relações 

Exteriores e Direitos da Mulher.  

 Primeira mulher eleita governadora do Estado do Rio Grande do Sul, (2007-2010), 

liderou o projeto de desenvolvimento que conquistou o Déficit Zero (2008) com melhoria 

em todos os indicadores sociais, e condutora de projetos de investimentos inovadores 

como a Revitalização do Cais Mauá e do Plástico Verde.  

 Atividade de Comunicadora Pesquisadora, comunicadora e articulista, sua 

bibliografia conta com artigos veiculados em jornais e revistas de circulação nacional e 

estadual. Tem vários livros publicados, como autora e coautora.  

 Em sua obra mais recente, “Coragem e Determinação: um Infinito Ainda Por 

Fazer”, publicada pela Editora Age em 2014, Yeda Crusius fala de sua vida e de muitas 

ações de seu governo. 

 

 



 



 

 


