
 
 

EDITAL Nº 183/2017 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL N.º 159/2017 
 
 
 
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições 
legais e estatutárias, retifica o Edital nº 159/2017, referente ao ingresso no Programa 
de Pós-Graduação em Educação (PPGEdu), em nível de Mestrado Profissional, 
Campus Jaguarão. 
 
Onde se lê: 
(...) 
5.7 As vagas serão distribuídas e preenchidas por linha de pesquisa (LP), estando 
destinadas 15 vagas para a LP1 e 16 vagas para a LP2. 
(...) 
 
Leia-se 
(...) 
5.7 As vagas serão distribuídas e preenchidas por linha de pesquisa (LP). 
(...) 
 
Onde se lê: 
(...) 
5.8 Os professores do corpo permanente e os respectivos temas de interesse para 
orientação, distribuídos por linha de pesquisa, são os seguintes: 

LP1 – Gestão das práticas docentes na diversidade cultural e territorial 

Docente Temas de interesse para orientação 

Dr. Bento Selau da Silva Junior 
Gestão das práticas em educação inclusiva; Educação 

e Psicologia Histórico-Cultural; defectologia de 

Vygotski. 

Drª. Cristina Pureza Duarte Boéssio Gestão das práticas docentes em linguagem e 

educação. 

Drª. Juliana Brandão Machado Formação de professores para a cibercultura. 

Educação a distância. Tecnologias digitais e 

educação. Gênero e educação. 

Dr. Lúcio Jorge Hammes Gestão de conflitos em ambientes escolares; 

interdisciplinaridade; ética profissional. 

Drª. Patrícia dos Santos Moura Gestão das práticas escolares, das práticas culturais; 

alfabetização e letramento, educação Matemática; 

políticas públicas na área da alfabetização e educação 

matemática. 

Drª. Paula Bianchi Usos pedagógicos das tecnologias de informação e 

comunicação; Formação de professores; Educação 

Física; Gestão das práticas pedagógicas. 
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LP2 – Política e gestão da educação 

Docente Temas de interesse para Orientação 

Drª. Ana Cristina da Silva Rodrigues Gestão das políticas educacionais, Conselhos 

Municipais de Educação, conselhos escolares.  

Políticas avaliativas: avaliação em larga escala, 

avaliação institucional, processos avaliativos. 

Dr. Jefferson Marçal da Rocha Educação no campo; Educação ambiental; Gestão das 

políticas educacionais. 

Drª. Maria Beatriz Luce Gestão democrática na/da educação básica. Análise e 

avaliação de políticas públicas de educação. 

Planejamento, gestão e avaliação de sistemas e 

instituições públicas de educação básica. 

Drª Paula Selbach Política e Gestão dos processos de desenvolvimento 

profissional do magistério da educação básica; 

Organização e elaboração do projeto pedagógico. 

Drª. Silvana Maria Gritti Educação do Campo; Políticas Públicas em Educação; 

Trabalho educação e movimentos sociais. 

 (...) 
 
Leia-se 
(...) 
5.8 Os professores do corpo permanente e os respectivos temas de interesse para 
orientação serão definidos no momento da avaliação oral. 
(...) 
 
Bagé, 17 de maio de 2017. 
 
 
 

                                                   Marco Antonio Fontoura Hansen 

                                                               Reitor 


