
 
 

 

 

REIPPE – Rede de Estudos sobre Implementação de Políticas Públicas 
Educacionais 

 

15 e 16 de março de 2018 

Objetivo:  

Dar continuidade à discussão sobre procedimentos e problemas de pesquisa para o 
estudo de implementação de políticas educacionais. 

Apresentar e discutir as primeiras pesquisas realizadas por orientandos de membros da 
Reippe, com base no referencial estudado pela rede sobre implementação de políticas 
públicas.  

Refletir sobre desafios da área de políticas educacionais e sobre possíveis objetos de 
pesquisa que podem contribuir com a área, quando estudados sob a perspectiva do 
referencial de implementação de políticas públicas. 

 

Local: Universidade Federal do Paraná 

Setor de Educação  

Núcleo de Políticas Educacionais (NUPE) 

Campus Reitoria – Ed. D. Pedro I 

Rua Gal. Carneiro, 460, Centro 

Curitiba – PR 

 

1º dia 

15 de março de 2018 

8h30 – Boas-Vindas – Ângelo Souza (NUPE/UFPR). 

8h40 - Comissão de articulaçã0 da REIPPE (retrospectiva e objetivos da reunião e do 
primeiro dia). 

9h00 – 10h00 - Márcia Aparecida Jacomini (UNIFESP) - Os estudos sobre 
políticas públicas educacionais no Brasil.  

10h00 – 11h00 – João Ferreira de Oliveira (UFG) - Principais desafios da pesquisa 
na área de políticas públicas educacionais no Brasil. 



 
 

11h00 – Debate (mediação: Ângelo Souza (NUPE/UFPR). 

12h00 – Almoço. 

13h30 - Apresentação e discussão das primeiras pesquisas realizadas sob a perspectiva 
da literatura sobre implementação de políticas públicas discutida pela Reippe.  

mediação: Mariane Koslinski  (UFRJ). 

13h40 – Marina Meira de Oliveira - PUC-Rio (orientação de Cynthia Paes de 
Carvalho) Correção de Fluxo em uma Escola da Rede Pública Municipal do Rio de 
Janeiro: percepções e discricionariedade dos agentes implementadores. 

14h10 – Claudia Regina Baukat Silveira Moreira (UFPR) - orientação de Ângelo 

de Souza. 

Um olhar sobre o muro: Avaliação do Programa Universidade para Todos (PROUNI). 

14h40 - Silvana Di Giusto  (UNICID) - orientação de Vanda Mendes Ribeiro.  

A implementação do Pnaic na rede de ensino do município de São Paulo em territórios 

vulneráveis. 

15h10 - Maria Océlia Mota (PUC-Rio) - orientação de Alicia Bonamino. 

Entre a meritocracia e a equidade: O Prêmio Escola Nota Dez na percepção e atuação dos 

agentes implementadores. 

15h40 - Comentários de especialistas.  

Refletindo sobre possibilidades e contribuições de estudos sobre implementação de 

políticas educacionais para a área de pesquisa políticas públicas. 

15h40 – 16h10 – João Ferreira de Oliveira (UFG). 

16h10 – 16h40 - Jefferson Mainardes (UFPG). 

16h40 – 17h10 – Alicia Bonamino  (PUC-Rio). 

17h10 – Debate.  

 

18h30 – Encerramento do primeiro dia 

 

2º dia 

16 de março de 2018 

 

9h00 – Retomada do dia anterior, programação e objetivos do dia (Alicia Bonamino). 

09h30 – Encaminhamentos e próximos passos. 

11h30 – Palestra: Roberto Pires (Ipea).  

Pesquisa em implementação de políticas públicas: dificuldades e possibilidades. 



 
 

12h30 – Almoço 

14h00 - Oficina para iniciar processo de reflexão sobre possíveis objetos de pesquisa 
que podem contribuir com a área, sob a perspectiva dos estudos sobre implementação 
de políticas públicas, com a participação de Roberto Pires (Ipea). Foco sobre: 

 Financiamento (responsável por alavancar a discussão: Ângelo Souza - UFPR). 

 Desigualdades educacionais (responsáveis por alavancar a discussão: Alicia 
Bonamino - PUC-Rio e Vanda Mendes Ribeiro - Unicid). 

 Coordenação das políticas educacionais (responsáveis por alavancar a discussão: 
Mariane Koslinsky - UFRJ e Adolfo Ignácio Calderon/Puc-Campinas). 

 

Sistematização das discussões: Vanda Mendes Ribeiro – Unicid. 

 

17h00 – Encerramento do segundo dia 

 

 

 

 


