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Concede o Título de Cidadã Mato-Grossense à
senhora  MARIA  ELIZABETE  RAMBO
KOCHHANN.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadã Mato-grossense à Senhora MARIA ELIZABETE RAMBO
KOCHHANN.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Natural de Pirapó-RS, aportou em terras mato-grossenses em 1986, inicialmente na cidade de Terra Nova do
Norte, após na cidade de Rondonópolis. Viúva e mãe de dois filhos, é uma defensora da Educação Pública,
Gratuita e de Qualidade, sendo que seus projetos tiveram destaque nacional e internacional.

Professora desde 1984, atuando em todas as modalidades de ensino, destacou-se como formadora do
Centro de Atualização de Professores – CEFAPRO, trabalhando decisivamente em vários projetos, tais como:
o Geração; o Proformação; o Gestão da Aprendizagem Escolar – GESTAR. Na Educação Superior atuou na
UFMT, UNEMAT, UNIR e atualmente está na UNIFESSPA, com projetos na região do Araguaia-Xingu em
parceria com o IFMT e demais instituições.

Maria tem compromisso social com o povo mato-grossense por meio da Educação, com graduação em
Matemática pela UNIJUÍ, especialização em Modelagem Matemática pela UNEMAT, Mestrado em Educação
pela UFMT, Doutorado em Educação para a Ciência pela UNESP e dois pós-doutorados, atua na área de
Educação Matemática. Enquanto pesquisadora foi coordenadora Institucional do Projeto Observatório da
Educação que tem como finalidade alterar o desempenho do Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) das escolas parceiras nos mais diferentes municípios mato-grossenses.

Além, a Unemat ganhou destaque nacional e internacional com o Programa de Licenciatura Internacional
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devido ao ineditismo, formulação e abrangência, coordenado pela educadora. Pesquisadora com vários
artigos científicos em livros, revistas especializadas e eventos, foi na Unemat e na Unir a protagonista da
proposta de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática que foi aprovada pela Capes, ajudando
substancialmente na formação de professores do Centro-Oeste e Norte do Brasil.

Diante do exposto é que requeremos o Título à senhora MARIA ELIZABETE RAMBO KOCHHANN que
contribui de forma decisiva para construção do nosso Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 15 de Dezembro de 2020

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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