
 
Resumo da 5ª Sessão da Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação em Educação a 
Distância 
 
Data: 31 de julho de 2006 

Local: Escola Nacional de Administração Pública, sala 214. 

Horário: 14:00 às 18:00 

 
Participantes: Adriana Teperino, Bernardo Kipnis, Elidiani Domingues, Francisco 

Cordão, Janete Núbia Caldas Almeida, Magali dos Santos Machado, Margareth Alves 

Almeida, 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 das contribuições ao texto.  

 
Principais encaminhamentos e decisões: 

• A sessão foi presidida pela Prof. Selma, tendo em vista a impossibilidade de 

comparecimento do Prof. Helio Chaves.  

• A relatora apontou algumas deficiências ainda existentes no texto e lembrou a 

necessidade dos participantes enviarem as referências bibliográficas de todas as 

citações.  

• Os participantes dividiram-se em grupos para a análise do texto de cada capítulo. 

Os capítulos 2 e 3 foram trabalhados em conjunto.  

• Retornando à Mesa e após considerar a situação atual do texto, os participantes 

concordaram em não fazer a última plenária presencial. Sendo assim, não 
haverá a 6ª reunião. Foi formada, no entanto, uma comissão para fazer uma 

análise final e consolidar todo o texto antes de ser encaminhado para publicação. 

A comissão, composta por Selma, Bernardo, Tarcilena e Magali, além da 

relatora Luciana e da Clarice, irá se reunir no dia 23 de agosto, quarta-feira, às 

9h, na sala 114, 1º andar.   

• Para a publicação, a Pesquisa ENAP fará um resumo de todos os relatos 

encaminhados.   

• Prazos acordados pela Mesa e responsáveis: 

o 4 agosto 
� recebimento dos últimos relatos, para quem ainda tiver interesse 

em escrever.  

o 11 agosto 
� envio das últimas observações do grupo. Será recebido um 

arquivo por grupo.  

o 17 agosto 
� envio da nova versão do texto  – Luciana via Pesquisa ENAP. 

o 23 agosto 
� reunião da Comissão de consolidação final.  


