
 

Oficina 6 Liderança e Gestão na Educação 

Proposta: 

 

 

Proporcionar um espaço de diálogo e trocas de ideias sobre as 

características de uma liderança, bem como identificar a 

importância do líder no trabalho de gestão na educação.  

Ferramentas/Materiais/Requisitos: Ser Profissional da Educação 

Número de participantes:            20 participantes 

Local:  Sala de aula 

Material necessário: A definir 

Leitura prévia: Não é necessário. 

Observação: - 

 

Ministrante(s): Roberto Valmorbida de Aguiar 

Welington Rogério Zanini 

Elaine Pires Salomão 

E-mail: Roberto. aguiar@sertao.ifrs.edu.br 

Welington.zanini@sertao.ifrs.edu.br 

Elaine.salomao@sertao.ifrs.edu.br 
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Biografias: 

Sobre Roberto 

Possui Licenciatura em Ciências Biológicas, Especialização em Ciências 
Ambientais, Mestrado em Ecologia e Doutorado em Agronomia. Está há vinte anos 
trabalhando como professor na área de ciências biológicas, além de ter atuado 
como vice-diretor, coordenador de curso e diretor substituto. Trabalhou na rede 
privada e estadual de ensino, sendo que desde 2010 é professor EBTT, passando 
pelo Instituto Federal Farroupilha, Instituto Federal Catarinense e atualmente no 
IFRS onde exerce o cargo de Diretor de Ensino.  
 

Sobre Welington 

Graduado em agronomia, mestrado em extensão rural. Na iniciativa privada 

atuou como responsável técnico em cooperativa agrícola, Coordenador 

Regional do projeto de cooperação internacional “Agricultura Familiar-RS T1” na 

micro região do Vale do Jaguari, Moderador de Processos Participativos em 

diversas organizações, Professor na URI-Campus Santiago e desde 2009 é 

Professor com dedicação exclusiva na Rede de Educação Pública Federal, 

lotado no IFRS- Campus Sertão.  

Sobre Elaine 

Com dezesseis anos de trabalho na área da Educação Elaine é uma pedagoga 

que acredita na Educação como ferramenta de transformação social e no 

processo de formação continuada dos trabalhadores em educação como forma 

de melhoria dos processos pedagógicos. Adora os autores: Paulo Freire, 

Boaventura de Sousa Santos, Heloísa Lück, Roseli Caldart e Simone de 

Beauvoir. É especialista em Educação Interdisciplinar com ênfase em Gestão 

Escolar e Mestre em Educação na linha de Políticas Educacionais. Têm 

experiência como docente e coordenadora pedagógica de séries iniciais e finais do ensino 

fundamental. Foi coordenadora geral de ensino do IFRS Campus Sertão (2016) e Diretora de 

Ensino Substituta  do IFRS – Campus Sertão (2017/1). 

 


