
 
Resumo da 4ª Sessão da Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação em Educação a 
Distância 
 
Data: 28 de junho de 2006 

Local: Escola Nacional de Administração Pública, sala 214. 

Horário: 14:00 às 18:00 

 
Participantes: Adriana Teperino, Bernardo Kipnis, Clayre Maria Bomfim Lopes, 

Elidiani Domingues, Francisco Cordão, Hélio Chaves Filho, Janete Núbia Caldas 

Almeida, Magali dos Santos Machado, Marcelo Larroyed, Margareth Alves Almeida, 

Maria Edith de Faria Santos, Pedro Koshino, Pedro Paulo Carbone, Sandra Penna de 

Carvalho Silva, Selma Dias Leite, Sônia Aparecida Barbosa Horovits, Tarcilena 

Polisseni Cotta Nascimento. 

 
Secretariado/Observadores: Clarice Oliveira, Juliana Girão, Raíssa Winter de 

Carvalho, Luciana Mourão, relatora da Mesa Redonda. 

 
Pauta de reunião: exame do protótipo do produto e fornecimento de mais conteúdo 

para a publicação.  

 
Principais decisões: 

• Confirmada a data da próxima reunião: 31 de julho, segunda-feira, das 14 às 18h 

na ENAP.  

• Foi definida uma uniformização dos conceitos usados ao longo do texto, com a 

seleção de alguns termos para a composição de um glossário que deverá constar 

da publicação.  

• Em seguida, partiu-se para a análise do documento, capítulo a capítulo. Optou-se 

pela remoção do item “histórico das organizações”. Em vez disso, serão 

aproveitados os dados do questionário respondido pelos participantes para a 

elaboração de um panorama das organizações. O lugar dessa seção no texto será 

definido posteriormente.  

• Por sugestão da secretaria, será elaborado um modelo de relato a ser preenchido 

pelos participantes, que constituirão vários “cases” a serem incorporados na 

publicação. Esse relato deverá ser de apenas uma lauda.   

• Foi decidido que os comentários feitos até o momento seriam incorporados pela 

relatora e, com base nessa nova versão, os debates continuariam na comunidade 

virtual.  

• A secretaria da mesa comprometeu-se a elaborar o “panorama das organizações” 

e a pesquisar informações sobre a existência de cursos de formação de 

profissionais de educação a distância.  

• Prazos acordados pela Mesa e responsáveis: 

o 3 julho 
� envio do novo relatório (incluindo glossário e adaptação dos 

termos acordados) – Luciana via Pesquisa ENAP 



� envio do roteiro para o relato das experiências – Clarice 

� envio do panorama baseado na síntese dos questionários – Clarice 

o 17 julho 
� prazo máximo para envio de comentários e revisão do texto pelos 

participantes – participantes 

o 24 de julho 
� envio do novo relatório – Luciana via Pesquisa ENAP 

o 31 de julho 
� 5ª reunião da mesa-redonda 

 

 


