
 

PROCESSO SELETIVO PPG EDUCAÇÃO 2022 
CRONOGRAMA 2ª ETAPA – DOUTORADO 

Orientações gerais: 

O/A candidato/a receberá por e-mail, com no mínimo 24 horas de antecedência em relação ao agendamento da prova 
didática, o link de acesso à sala do Google Meet em que será feita a exposição do projeto. 

Antes de iniciar sua exposição, o/a candidato/a deverá apresentar documento de identidade com foto; em seguida, 
terá cerca de 10 minutos para a exposição oral de seu projeto de pesquisa, destacando os aspectos que julgar mais 
relevantes. Não será permitido uso de nenhum recurso audiovisual para esta apresentação. Logo após, os avaliadores 
apresentarão questões com o intuito de elucidar a abordagem teórica e metodológica do projeto, seu processo de 
elaboração e sua exequibilidade. 

Esta etapa da seleção terá a duração aproximada de 30 minutos. 

CANDIDATO PROJETO AVAL. 1 AVAL. 2 AGENDA 

Ana Carolina de 
Fazzio Carmo Prado 

“Eu sou, porque nós somos!” O jogo como possibilidade coletiva de 
apropriação da cultura humana 

Elaine 
Sampaio 

Débora 

Seg 

06/06 

16:00 

Christian Viana 
Oliveira 

A abordagem dos esportes na escola: traduzindo a ginástica para a 
educação física escolar 

Renato Myrian 

Seg 

30/05 

15:30 

Enise Cristina 
Barbaresco de 

Sousa 

A participação infantil no conselho escolar das escolas municipais de 
ensino fundamental – anos iniciais 

Bianca Teise 

Sex 

03/06 

11:00 

Gabriela Rocha 
Guimarães 

A vida após a conclusão do ensino superior público: o caso de 
estudantes das camadas populares que passaram pelo cursinho pré-

vestibular comunitário “Núcleo Dércio Andrade” de Passos-MG 
Débora Marcus 

Ter 

07/06 

14:30 

Isabella Maria Cruz 
Fantacini 

Professores de classes hospitalares como agentes formadores: 
análise de uma formação colaborativa 

Cristina 
Elanie 

Assolini 

Qui 

19/05 

10:00 

Josué Carlos Souza 
dos Santos 

Entre rios, canoas e florestas na Amazônia: A escola narrada por 
crianças ribeirinhas e as escolas da infância 

Débora Ana Lodi 

Qua 

08/06 

14:30 



 

CANDIDATO PROJETO AVAL. 1 AVAL. 2 AGENDA 

Jóyce Nürnberg 
Educação Infantil e o estatuto ontológico do ensino da matemática 

na rede pública municipal de Florianópolis: uma análise à luz da 
perspectiva histórico cultural 

Elaine 
Sampaio 

Débora 

Seg 

06/06 

16:40 

Juliana Pereira 
Zorzin Silva 

Narrativas de uma educação continuada: produção de saberes e 
conhecimentos para o pensar e fazer pedagógico 

Noeli 
Elanie 

Assolini 

Ter 

31/05 

16:00 

Laura de Oliveira 
Programa de extensão em ginásticas: perspectivas de participantes, 

ex-monitores, egressos e coordenadores 
Renato Myrian 

Seg 

30/05 

14:30 

Letícia Fonseca Reis 
Ferreira de Castro 

Crise de afetos: diálogos a partir da Abordagem Histórico-Cultural e 
da Pedagogia dos detalhes 

Joana Andrea 

Qui 

19/05 

14:00 

Marcelo Alberto de 
Oliveira 

O atleta de karatê no brasil: sob o prisma da sociologia do esporte de 
Pierre Bourdieu 

Renato Myrian 

Seg 

30/05 

15:00 

Mirian França 
Santos 

Implicações da agenda neoliberal na definição de temas trabalhados 
em momentos de formação continuada na educação infantil 

Bianca Teise 

Sex 

03/06 

14:00 

Nayara de Lima 
Oliveira 

Desenvolvimento de uma metodologia para personalizar a educação 
no ensino superior 

Noeli 
Elanie 

Assolini 

Ter 

31/05 

17:30 

Patrícia Geralda 
Resende Souza 

Trajetórias de jovens em fracasso escolar improvável: um estudo 
junto à família e à escola 

Débora Marcus 

Ter 

07/06 

15:30 

Priscilla de Paula 
Rodrigues 

Atores Privados e a estratégia de privatização do princípio educativo 
da educação pública: análise da presença dos princípios educativos 

privados no novo ensino médio das escolas estaduais paulistas 
Teise Bianca 

Sex 

03/06 

15:00 

Renata de Oliveira 
Alves 

A visão de educação em Bourdieu e Vigotski: em busca de pontes 
possíveis 

Débora Marcus 

Ter 

07/06 

16:30 



 

 
Ribeirão Preto, 13 de maio de 2022. 
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