
A N A  M A R I A  B U E N O  A C C O R S I -  Q U E M  S O U ?  

 Na UERGS, Coordeno o Curso de Letras, o Curso de Especialização 

em Teoria e Prática da Formação do Leitor e o Curso de Pedagogia 

– Licenciatura (PARFOR), POA; sou Professora do Curso de 

Mestrado Profissional em Educação, Litoral Norte; Professora dos 

Cursos de Letras, de Pedagogia: Licenciatura, Engenharias de 

Energia e Bio-Bio, Tecnologia em Automação, em Porto Alegre; já 

atuei nos Cursos de Tecnologia Pesqueira, Tecnologia em 

Agropecuária: Agroindústria, e no Programa Especial de Formação 

Pedagógica para Docentes, com práticas integralizadoras de Ensino-

Pesquisa-Extensão na UERGS;  

 Pesquisadora reconhecida, tenho coordenado e participado de vários 

projetos de pesquisa.  Atualmente, sou líder de grupo de pesquisa do 

CNPq, ligado à linha do Mestrado Profissional de Educação, Linguagens 

e Artes em Contextos Educacionais e participante de outros 3;  

 Extensionista ativa, venho desenvolvendo, coordenando e participando 

há muitos anos de dezenas de ações de extensão em todas as IES em 

que atuei. Atualmente, promovo duas ações de muito peso 

institucional: o II Seminário o Conhecimento Transforma, na 64ª 

Feira do Livro de Porto Alegre e o projeto Biblioterapia, junto ao 

Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, de contação e criação 

de histórias no setor pediátrico; 

 Sou autora e coautora de dezenas de artigos publicados em revistas e 

livros relacionados à literatura, ensino, educação e formação de 

professores; 

 Sou organizadora de algumas obras; 

 Sou tradutora do inglês de algumas obras. 

 Sou Especialista, Mestre (1999) e Doutora (2005) em Letras – Teoria 

da Literatura, pela PUCRS.  

 Também fiz especialização em Literaturas Anglo-Americanas (UFRGS ) 

e em Consultor Terapêutico em Dependência Química (CEFI/2012). 
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Tenho cursos e trabalhos na área de Resolução Criativa de Conflitos – 

Educação para a Responsabilidade Social. 

 Conclui o Ensino Fundamental no Colégio Instituto de Educação Gen, 

Flores da Cunha (1967),  o Curso Científico no Colégio Estadual Júlio de 

Castilhos (1970) e a Graduação em Letras: Português/Inglês, pela 

PUCRS (1976); 

 Lecionei no ensino básico em escolas pública e privada.  

 No ensino superior, ensinei língua inglesa, literaturas de língua 

inglesa, metodologia de ensino, e português para estrangeiros, 

supervisionei estágios de prática de ensino em nível de graduação 

e especialização, por mais de 25 anos na PUCRS – onde por quinze 

anos coordenei o setor de língua inglesa da universidade -,  e por 

cinco anos na URI em Frederico Westphalen e Erechim. Durante 

este tempo, formei centenas de professores que hoje integram os 

sistemas de ensino no estado.   

 Desde 1982 participei da diretoria ou do conselho de representantes da 

ADPUCRS – Associação de Docentes da PUCRS, chegando à 

presidência em duas gestões consecutivas.  

 Coordenei a Divisão de Assuntos Universitários na Secretaria da 

Educação do Estado (1995-1998), onde desenvolvi projetos e 

programas de educação continuada para os professores e gestores das 

escolas públicas estaduais. Ali também participei ativamente da 

construção da Lei da Gestão Democrática do Estado. Coordenei o 

projeto estadual Educando Corações e Mentes em escolas 

estaduais, visando à resolução criativa de conflitos, projeto ligado 

diretamente ao programa americano Education for Social 

Responsibility – Creative Conflict Resolution – neste período viajei 

diversas vezes a Nova Iorque para qualificação e visita a escolas e 

participação de encontro internacional. Recebi agradecimento público, 

publicado no DOE/RS, pelos relevantes serviços prestados à educação. 

 Ingressei na UERGS, em concurso para professor adjunto, em 

Língua Inglesa, sem região definida, em 2008. Além das aulas que 

ministrei em várias unidades acadêmicas (Caxias, Cidreira, Novo 

Hamburgo, São Francisco de Paula e Sant’Ana do Livramento, por 
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exemplo), assumi a coordenação do Departamento de Apoio 

Pedagógico, junto à Proens (2009),  

 Fui eleita para como representante Docente da Região 1 para o 

CONSUN (2017) e venho participando de outras importantes comissões, 

ao longo dos anos. Fui presidente da Comissão de Ética. Fui eleita 

indicada pela ADUERGS para compor a CPA e eleita por duas vezes 

como representante da área das Ciências Humanas na CPPD e 

convidada a integrar a Comissão de Concursos para Docentes (2009-

2010).  

 Compus a diretoria da ADUERGS desde 2010, de que, entre outros 

cargos, fui vice-presidente, na presidência do Prof. Paulo Groff. Fui, 

também, presidente da ADUERGS. Nesta função de representante, 

compus dois importantes grupos de trabalho com o governo do estado: o 

primeiro em 2011-2012 para a negociação e construção ida Lei de 

Cargos e Salários da UERGS (2012); o segundo, em 2013, para 

negociação direta sobre realização de concursos de professores e 

funcionários, fortalecimento da universidade e criação do campus 

central, entre outros temas importantes. 

 Em outubro de 2008, tive aprovado pela CAPES um projeto do 

programa PRODOCÊNCIA, que visava fortalecer os cursos de 

Licenciatura nas IES. Em abril de 2010, novamente tive um projeto, 

de minha elaboração e coordenação, aprovado pelo MEC, junto a 

duas secretarias daquele ministério – SEB e SECAD. Ambos os projeto 

se relacionam à formação de professores e, juntos, aportaram mais de 

R$1 milhão para a UERGS, em forma de incentivo à docência e 

desenvolvimento material.  

 Atualmente, após ter tido aprovados dois projetos de pesquisa e dois de 

extensão (2018), oriento 7 bolsistas com formação, investigação e 

escrita de artigos. 

ANA MARIA BUENO ACCORSI -  

 Naturalidade: Porto Alegre, RS 

 Filho: Pedro, 31 anos, Administrador de Empresas – Comércio 

Internacional. 

  Signo astrológico: Libra 
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  Ascendente astrológico: Peixes  

 Ano do zodíaco chinês: Dragão  

 Filmes favoritos: Drama, históricos, policiais e políticos. 

 Músicas favoritas: MPB, Samba de raiz, Blues, Jazz, Rock-and-Roll, 

Beethoven, Bach e Mozart 

 Leitura favorita: todo tipo de ficção, poesia e teatro. Biografias e 

literatura acadêmica sobre teoria da literatura, ensino de línguas e 

metodologia de ensino. 

 Lazer: estar com a família, ler, ouvir música, assistir a bons filmes, 

passear com meus cãezinhos. 

 

 


