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QUADRO 1
DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DISPONÍVEIS EM AGOSTO DE 2022
Orientadores

Vagas

ADRIANA GOMES DICKMAN
Temas de pesquisa: Inclusão escolar: processo de ensino e aprendizagem de estudantes com
deficiência. Formação de professores para a educação inclusiva. Educação para a Ciência.

3
(três)

AMAURI CARLOS FERREIRA
Temas de pesquisa: Ética e formação para cidadania; política da diversidade e inclusão social;
formação de professores; imaginário e educação: república e democracia.

CARLOS ROBERTO JAMIL CURY
Temas de pesquisa: A Educação Escolar como política pública. Educação Escolar como
direito civil, político e social. A Constituição e a produção de leis no campo educacional.
ELENICE DE SOUZA LODRON ZUIN
Temas de pesquisa: História das disciplinas, conteúdos e instituições escolares. Práticas e
culturas escolares. Educação, diversidade cultural, étnico-racial e processos educativos.
Formações docentes inicial e continuada.
ELIANE SCHEID GAZIRE

Temas de pesquisa: Dimensões da formação, do desenvolvimento profissional e do
trabalho docente e suas relações com a democratização social e a cidadania. Educação
para a Ciência na perspectiva da complexidade contemporânea. Processos formativos,
ações educativas e práticas culturais. Saberes, experiências, gestos profissionais,
práticas investigativas de ensino e inovações pedagógicas.
JOÃO BOSCO LAUDARES
Temas de pesquisa: Políticas públicas para a Educação Básica e profissional no Brasil.
Formação acadêmica e no trabalho. Qualificação profissional e educação continuada. Educação
e trabalho. Educação profissional técnica e tecnológica.

JOSÉ WILSON DA COSTA
Temas de pesquisa: Gestão e docência em educação a distância. Processo ensinoaprendizagem na Educação a distância. Ambientes virtuais de ensino e aprendizagem,
objetos de aprendizagem, software educativo, jogos educativos e tecnologias para
ensino-aprendizagem. Concepções de ensino-aprendizagem permeando o uso das
tecnologias da informação e comunicação.
LORENE DOS SANTOS
Temas de pesquisa: História e memória da profissão docente. Dimensões socioculturais
da docência. Formação de professores, identidade, trajetórias, saberes e práticas
docentes e escolares. Condição Docente e as dimensões de gênero, etnia, classe
social. Formação de professores e práticas educativas para o trabalho com a diversidade
cultural e étnico-racial. Ensino de História como campo de pesquisa e prática social.
MAGALI DOS REIS
Temas de pesquisa: Educação, cotidiano e diferença cultural: investigação e análise
de processos constitutivos da infância enquanto categoria social, cultural e histórica;
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0
(zero)

2
(duas)
3
(três)

3
(três)

3
(três)

1
(uma)

0
(zero)

0
(zero)

Educação e institucionalização das crianças em sua historicidade e relação com a
sociedade contemporânea, nas perspectivas socioculturais e do cotidiano; formação,
saberes e práticas docentes e discentes, construção de identidades e subjetividades,
subordinações sociais de gênero, classe social, étnico-racial e de idades, sociabilidades
infantis, diferença cultural e desigualdades.
MARIA AUXILIADORA MONTEIRO OLIVEIRA
Temas de pesquisa: Políticas para a Educação em todos os seus níveis e modalidades:
educação básica, ensino superior, pós-graduação, educação profissional, educação
inclusiva. Políticas para a formação/profissionalização de professores e para o trabalho
docente. Trabalho e Educação. Gestão escolar.
MARIA INES MARTINS
Temas de pesquisa: Avaliação sistêmica: os exames de larga escala; avaliação institucional e da
aprendizagem; o PNLD e as políticas públicas em educação; o livro didático e as práticas
pedagógicas; BNCC e o desenvolvimento de competências na Educação Básica e na formação
de professores.

0
(zero)

3
(três)

SIMÃO PEDRO PINTO MARINHO
Temas de pesquisa: Processos e estratégias de incorporação curricular das tecnologias
2
digitais de informação e comunicação. Educação a distância em ambientes virtuais de
(duas)
aprendizagem. Formação de professores para uso das tecnologias digitais de informação
e comunicação. Representações sociais sobre tecnologias digitais na educação.
STELA MARIA FERNANDES MARQUES
Temas de pesquisa: Docência: profissão, formação, identidade e trajetórias docentes;
Práticas pedagógicas e inovação pedagógica; Desenvolvimento cognitivo no âmbito do
2
processo ensino-aprendizagem; Educação Especial, Inclusão Escolar e Necessidades (duas)
Educacionais Especiais; Neurociências, Educação, ensino-aprendizagem e formação
docente.
TEODORO ADRIANO COSTA ZANARDI
Temas de pesquisa: Políticas curriculares em uma perspectiva crítica. Fundamentos
0
culturais do currículo. Currículo como campo de disputa e da reprodução e recriação de (zero)
significados e poderes.
VÂNIA DE FÁTIMA NORONHA ALVES
Temas de pesquisa: Estudos de práticas culturais em espaços educacionais. Saberes
1
docentes, corporeidades e ludicidade no campo educacional. Lazer, imaginário e (uma)
educação. Diversidade cultural, complexidade, grupos sociais e educação.
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