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Presidente 

Graduado em Direito com menção honrosa e láurea acadêmica. Especialista em Direito 

Constitucional e Tributário e Mestrando em Direito. Advogado e Servidor Público 

Federal integrante da carreira dos Técnicos Administrativos em Educação. Foi membro 

titular do Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (2019-

2021). Exerce a função de Assessor Especial vinculado à Direção do Campus Caraúbas. 

  

Membro 1 

Possui graduação em Tecnologia em Manutenção de Maquinas e Equipamento pela 

Universidade Metodista de Piracicaba (1979), mestrado em Educação pela Universidade 

Metodista de Piracicaba (2001) e doutorado em Educação pela Universidade Metodista 

de Piracicaba (2005). Atualmente é professor associado III da Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Educação, 

atuando principalmente nos seguintes temas: Filosofia da Ciência, portugueses 

colonizadores, brasil colonial e cultura africana. 

 

Membro 2 

Possui doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (2013), mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia 

(2006) e graduação em Engenharia Eletrônica pela Universidad Nacional Del Altiplano 

(2002). Tem experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Engenharia 

Elétrica, atuando principalmente nos seguintes temas: modelagem de sistemas elétricos, 

controle por servo-visão e navegação visual. 

 

Suplente 1 

Técnica em Edificações pelo IFCE e atualmente é servidora federal da Universidade 

Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, onde atua na sua área de formação. Em 2014 

iniciou sua graduação de Bacharelado em Engenharia Civil na UFCA e, por motivos 

profissionais, transferiu seu curso para UFERSA, onde passou a cursar Bacharelado em 

Ciência e Tecnologia. Tem experiência na área de pesquisa socioambiental sendo 



pesquisadora júnior da CNPQ, onde teve a oportunidade de pesquisar e escrever artigos 

relacionados a sua pesquisa com foco nos problemas da sua cidade. É fundadora de um 

Grupo Multidisciplinar em formação que tem como objetivo desenvolver e promover 

soluções práticas, baratas e efetivas no âmbito social.  

 

Suplente 2 

Possui doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio grande do 

Norte (2013), mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco 

(2002). Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal Rural do Semi-Árido. 

Coordenou entre 2016 - 2020 a coordenação geral de ações afirmativas, diversidade e 

inclusão social da UFERSA. Membro do conselho superior universitário 2017-2019, 

2019-2021. Membro do Comitê de ética em pesquisa com seres humanos, área ciências 

sociais,2020-2022.Membro do Conselho técnico cientifico da Fundação Guimarães 

Duque. Vice-coordenadora e Pesquisadora do Projeto de desenvolvimento de conteúdo 

técnico e capacitação ead em regularização fundiária/MAPA(MDS/SNH) 2020-2022. 

Pesquisadora do Projeto de desenvolvimento de campanha e de recursos digitais sobre 

desenvolvimento urbano sustentável (MDS/SDRU) 2020-2022. Coordenadora do 

programa Abdias Nascimento 2017- 2018 (MEC/SECADI). Editora chefe da Revista 

Includere, período 2016 - 2019.Tem experiência na área de educação, sobretudo, 

capacitação ead, formação docente, educação inclusiva, e em sociologia, nas áreas de 

economia solidária, objetivos do desenvolvimento urbano sustentável, relações 

educação e trabalho.  
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