A PROFA. PERCILA SILVEIRA DE ALMEIDA da Universidade
Estadual do RGS (UERGS) presentará a AESUFOPE e a causa da
formação de professores no Estado nos próximos quatro (4 anos).
Ela acaba de ser nomeada e tomará posse dia 27/04/2022.

Doutoranda em Educação Ambiental pela Universidade Federal de
Rio Grande (FURG). Mestre em Educação pela Universidade
Federal de Pelotas - RS (UFPEL - 2010). Graduada em Pedagogia
pela Universidade federal de Rio Grande - RS (FURG - 2006) Atua
como Professora Assistente no Curso de Gestão Ambiental da
Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) unidade
universitária São Borja/RS. Atua como Professora convidada no
Curso de Graduação em Pedagogia-Licenciatura e no Curso de
Especialização em Gestão do Currículo da Uergs unidade
universitária em São Luiz Gonzaga/RS e Alegrete/RS. Atua na área
de Educação e Trabalho, Formação de Professores, Educação e
Meio Ambiente, Educação e Sustentabilidade e Educação
Ambiental. Atualmente é Coordenadora da Coordenadoria de
Qualificação Acadêmica na Pró-Reitoria de Ensino da Uergs.
Endereço para acessar este CV : lattes.cnpq.br/3934429179527566

Manifestação PROFA. PERCILA
Assumir uma cadeira no Conselho Estadual de Educação como
representante da UERGS, e da AESUFOPE que tem sido uma
entidade articuladora e propositiva das melhorias da formação
inicial e continuada de professores no Estado do Rio Grande do Sul
me honra e ao mesmo tempo me desafia, por me sentir
comprometida com a defesa da democratização e humanização da
educação. Espero poder aprender e contribuir com todos os

conselheiros, bem como com todas as entidades e instituições de
ensino lá representadas. Minha expectativa é que possamos juntos
debater e deliberar sobre as necessidades da comunidade escolar,
na busca por uma educação e uma sociedade verdadeiramente
inclusiva, que garanta acesso e permanência ao ensino de
qualidade, e que respeite a diversidade cultural e étnica, na luta
incessante por condições dignas de trabalho e valorização de todas
e todos profissionais em educação.

