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Departamento de Teoria e Prática da Educação

Plano de Trabalho - Chefe e Chefe Adjunto 2022-2024

CHAPA: Diálogos e Ações

O Departamento de Teoria e Prática de Educação DTP/UEM, no âmbito do Centro de
Ciências Humanas, Letras e Artes é responsável pelos Cursos de Pedagogia –
modalidade presencial e a distância, campus sede da Universidade Estadual de Maringá.
O Departamento também abriga o Curso de Artes Visuais cujo intuito foi o de
contribuir com a criação do referido curso na UEM, assim como já ocorreu com o Curso
de Música. Nesse sentido, o DTP tem como compromisso assegurar as condições de
funcionamento dos cursos buscando a melhoria contínua das instalações físicas, as boas
condições acadêmicas e administrativas, de forma a termos qualidade no trabalho
docente e dos servidores técnicos, a fim de atingir o objetivo central é a formação dos/as
estudantes consolidando o tripé acadêmico de ensino, pesquisa e extensão. Nosso Plano
de Trabalho objetiva atuar de acordo com as propostas abaixo:
Plano Acadêmico e Administrativo
• Dar continuidade nos trabalhos desenvolvidos pelos chefes anteriores;
• Assegurar boas condições de trabalho aos professores e incentivar a capacitação
e participação dos mesmos em eventos e projetos;
• Garantir boas condições de trabalho aos/ás servidores/as, técnicos/as
administrativos com apoio e incentivo à formação;
• Aperfeiçoar o funcionamento da secretaria do DTP e de seu atendimento ao
corpo docente e discente;
• Garantir boas condições de estudos aos/às acadêmicos/as buscando a melhoria
dos espaços de participação e diálogos para decisões coletivas.
• Incentivar a realização de eventos acadêmicos;
• Estimular a participação de estudantes em projetos de pesquisa, ensino e
extensão;
• Propor ações para a melhoria dos Cursos de Pedagogia e Artes Visuais;
• Manter parceria com o Conselho Acadêmico do Curso;
• Cumprir e fazer cumprir com os dispositivos legais da Universidade;
• Exercer a representação do Departamento nas demais instâncias internas e
externas à Universidade.
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Sínteses dos currículos

Chefe
Professora Dr.ª Maria Christine Berdusco Menezes
Doutora em Educação (UEM-2016), Mestre em Educação (UEM-2006) e Graduada em
Pedagogia (UEM-1995). Professora Adjunta do Departamento de Teoria e Prática da
Educação da Universidade Estadual de Maringá. Chefe adjunta do Departamento de
Teoria e Prática da Educação da Universidade Estadual de Maringá. Professora no
Programa de Pós-Graduação em Educação e no Programa de Pós-Graduação em
Agroecologia. Avaliadora do INEP/MEC. Coordenadora Adjunta do Núcleo UEM-PR
da Ação Saberes Indígenas na Escola (MEC/SEMESP). Membro da Comissão
Universidade para os Índios (CUIA-Estadual e UEM). Iniciou a carreira como
professora da Educação Básica em 1991 atuando na Educação Infantil, como professora
alfabetizadora no Colégio de Aplicação Pedagógica da Universidade Estadual de
Maringá no período de 1991 a 2004 e coordenadora pedagógica na Equipe de Gestão do
Ensino Fundamental e Médio no Colégio Estadual Dirce de Aguiar Maia (2007 a 2015).
Foi Coordenadora do Curso de Graduação em Pedagogia para Educadores do Campo
(INCRA/PRONERA/UEM/EMS). Integrante do Observatório da Educação Escolar
Indígena (CAPES/INEP/SECADI/UEM); Foi coordenadora de área do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID/DIVERSIDADE
(CAPES/FNDE); coordenadora do Curso de Pedagogia da Faculdade do Noroeste
Paranaense (FANP) (2009 a 2012). Foi membro da equipe extensionista no Programa
Universidade Sem Fronteiras (SETI/PR), atuando na Educação de Jovens e Adultos
Indígenas no Paraná (2009/2011). Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em
Políticas Educacionais, Formação de Professores, Ação Docente e Educação Escolar
Indígena (GEPEFAEEI). Desenvolvo pesquisas sobre educação escolar indígena,
alfabetização e letramento de crianças indígenas bilíngues junto ao Programa
Interdisciplinar de Estudos de Populações/Laboratório de Arqueologia, Etnologia e
Etno-História e no Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Indígena no Paraná
(GEPEI). Tenho experiência na área de Educação com ênfase na alfabetização, gestão
educacional e escolar, nos processos de ensino e de aprendizagem, na relação professoraluno e desenvolvimento da criança, atuando principalmente nos seguintes temas:
ensino-aprendizagem, relação teoria e prática, alfabetização, letramento, educação
escolar indígena, gestão escolar e políticas educacionais.
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Chefe Adjunta
Professora Dr.ª Simone de Souza
Doutora em Educação para a Ciência e a Matemática (2014 - PCM/ UEM - Bolsista
Fundação Araucária). Mestre em Educação para a Ciência e a Matemática (2007 - PCM/
UEM - Bolsista CAPES). Pós-Graduada a nível de Especialização em Supervisão
Escolar (1999), em Educação a Distância (2010) e em Psicopedagogia Clínica e
Institucional (2018). Graduada em Pedagogia (1993 - UEM). Tenho experiência na área
de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Ensino Superior modalidade presencial e
a distância. Atuei como professora e supervisora pedagógica de Educação Infantil,
professora de primeira série-alfabetização do Ensino Fundamental. Fui diretora
pedagógica de instituição de educação superior modalidade a distância. Atuei como
tutora a distância e professora no curso de Pedagogia EaD pela Universidade Estadual
de Maringá, e como professora orientadora de Trabalho de Conclusão de Curso - TCC.
Formadora de Coordenadores PNAIC. Professora e Orientadora de Trabalho de
Conclusão de Curso para o PARFOR. Ministrante de disciplinas no curso de
Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (UEM). Atualmente sou
Professora Adjunta do curso de Pedagogia presencial da área de Didática e Metodologia
do Ensino.

Maringá, 08/07/2022
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