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A referida reunião contou com a saudosa participação da pesquisadora Lisiane Weber, 
egressa do DMMDC. Para tanto, apresentou as ideias gerais de sua tese, voltada para 
a caracterização do perfil dos discentes do programa, os chamados ‘analistas 
cognitivos’. Inicialmente a apresentadora conta sobre sua trajetória acadêmica, desde a 
educação infantil ao ensino superior e que quis ir além do âmbito educacional e fazer 
novos vôos, entrando assim neste programa de pós-graduação interdisciplinar. Quanto 
às primeiras incursões sobre a temática de sua pesquisa, Lisiane traz o mapeamento, a 
análise e a síntese como as ações (funções) iniciais desse analista cognitivo, 
ressaltando entre elas um movimento contínuo. Em seguida nos mostra os conceitos e 
inter-relações do DMMDC, a saber, multidisciplinaridade – complexidade – 
multirreferencialidade. Sobre o programa, a partir da análise de dados dos egressos, 
apresentou que nossa linha de pesquisa representa 21,7% do quantitativo de egressos. 
Relatou também quanto à motivação para o ingresso no programa, apresentando 
dentre outros pontos a atuação na docência e a mudança de área de conhecimento. No 
que tange o universo de construção do conhecimento no curso, engloba o 
conhecimento individual, o conhecimento coletivo e a cultura. Tendo em vista que o 
programa contribui muito para a reconstrução dos saberes dos doutorandos, a 
pesquisadora ressalta a importância da Análise Cognitiva e sua instalação de forma 
transversal no processo formativo. Como ponto alto de sua pesquisa, Lisiane traça o 
perfil do analista cognitivo do DMMDC através dos questionamentos: “Quem é este 
analista cognitivo? Onde ele se constrõe? Para quê um analista cognitivo? 
Respondendo, respectivamente, que o analista cognitivo é um trabalhador do 
conhecimento sendo construído nos espaços multirreferenciais de aprendizagem para 
a difusão do conhecimento.  
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