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CASSIANO MIGLIA VACCA

Cassiano Miglia Vacca é formado em Pedagogia pela Universidade de Caxias
do Sul. Tem pós-graduação em Tecnologias na Educação pelo Centro de
Computação e Tecnologia da Informação (CCTI) da mesma universidade. Iniciou
sua via acadêmica na área da Educação ainda no Ensino Médio, cursando
Magistério no Instituto Estadual Tiradentes de Nova Prata. É acadêmico de História
pela UNIERGS de Bento Gonçalves.
Em sua vida acadêmica, na graduação em pedagogia, foi bolsista de
pesquisa científica nas áreas da alfabetização, história da educação e análise do
discurso. Apresentou trabalhos em feiras de iniciação científica em várias
universidades do Rio Grande do Sul e no COLE – Congresso Nacional sobre
Leitura, na UNICAMP de Campinas – SP. Foi membro do Diretório Acadêmico dos
Estudantes do Núcleo Universitário de Nova Prata – Universidade de Caxias do Sul,
durante o período de 2002 a 2006.
Além da formação acadêmica, possui vários cursos técnicos e de extensão
nas áreas da tecnologia, informática e educação. Abrange conhecimentos nas áreas
do Design Gráfico, Design Instrucional, WebDesign, Programação Web, Fotografia,
Cinema, Edição de Imagens, Vídeo e Áudio, Interatividade e Comunicação em
Redes Sociais. Conhecimentos estes sempre tendo como foco a área educacional,
os processos de ensino e aprendizagem e a metodologia de ensino no contexto
escolar.
Atuou como professor nas redes públicas estadual e municipal de Nova Prata
com alunos do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos. Trabalhou
como docente e assessor em tecnologia acessível na Associação Comunitária de
Deficientes de Nova Prata durante os anos de 2004 a 2010.
Desde 2007 desempenha seu trabalho na Secretaria Municipal de Educação
de Nova Prata como assessor pedagógico e técnico nas áreas da Tecnologia de
Informação e Comunicação e Mídias Digitais. É responsável pelo planejamento,
execução e monitoramento de programas e convênios firmados pelo município com
o Governo Federal e Estadual, bem como pela prestação de contas dos mesmos.
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PRÊMIOS E RECONHECIMENTOS
2001 – Primeiro Lugar na classificação dos aprovados em Pedagogia no
Vestibular de Verão da Universidade de Caxias do Sul – Núcleo Universitário de
Nova Prata - RS.
2007 - Láurea Acadêmica. Reconhecimento da Universidade de Caxias do
Sul tendo em vista a conclusão do Curso de Licenciatura Plena em Pedagogia com
elevado nível de aproveitamento escolar.
2011 - Diploma de Reconhecimento pelos serviços prestados à Educação e à
Cultura no município de Nova Prata – RS.

