
Relação de candidatos classificados para a prova e para a entrevista do 
processo seletivo do Doutorado em Ensino 

 
 

Doutorado em Ensino 
Seleção para a turma 3 

 
Entrevistas 

03/10/2017 - manhã - sala 120/2 da Univates 
Forma  Horários Candidato(a) 

 
 

03/10/2017 
Manhã 

 
Sala 120 do 
Prédio 2 da 

Univates 
 

8h30min  Marcolino Sampaio dos Santos 

9h  Elisângela Maura Catarino 

9h30min  Marcelo Máximo Purificação 

10h  Valdemir José Máximo Omena da Silva 

10h30min  José Jorge Vale Rodrigues 

11h  Aldeni Melo de Oliveira 

11h30min  Acimarney Correia Freitas 

 
 

Entrevistas 
03/10/2017 - manhã - conforme horário de Brasília 

Faculdade do Pantanal em Cáceres/MT (sala a definir) 
 

Forma  Horários Candidato(a) 
 

 
03/10/2017 

Manhã 
 

Faculdade do 
Pantanal - 

Cáceres/MT 
 

9h  Joareis Fernandes de Azevedo 

9h30min  Vera Cristina de Quadros 

10h  André Gerstberger 

10h30min  Rosane Salete Sasset 

11h  Marilaine de Castro Pereira Marques 



 

 

 

 

 

 

 

Doutorado em Ensino 
Seleção para a turma 3 

 
Entrevistas 

03/10/2017 - tarde - sala 302/7 da Univates 
 

Forma  Horários Candidato(a) 
 

 
03/10/2017 

Tarde 
 

Sala 302 do 
Prédio 7 da 

Univates 
 

13h30min  Josy Lira Dias 

14h Jucilene Oliveira de Sousa  

14h30min  Dionara Freire de Almeida 

15h  Evaldo Zeferino Rodrigues 

15h30min  Nildete Silva de Melo 

16h  Tatiana Costa Rosa 

16h30min  Fabíola de Mesquita Costa Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doutorado em Ensino 
Seleção para a turma 3 

 
Entrevistas 

04/10/2017 - manhã - sala 120/2 da Univates 
 

Forma  Horários Candidato(a) 
 

 
04/10/2017 

Manhã 
 

Sala 120 do 
Prédio 2 da 

Univates 
 

9h  Janaína de Ramos Ziegler 

9h30min  Walkiria Helena Cordenonzi 

10h  Flávia Zanatta 

10h30min  Simone Heineck Tavares 

11h  Fernanda Teresa Moro 

 

 
Entrevistas 

04/10/2017 - tarde - sala 120/2 da Univates 
 

Forma  Horários Candidato(a) 
 

 
04/10/2017 

Tarde 
 

Sala 120 do 
Prédio 2 da 

Univates 
 

13h30min Ana Paula Dessoy 

14h  Neiva Althaus 

14h30min  Merlin Janaina Diemer  

15h  Daniela Maria Weber 

15h30min  Ângela Susana Jagmin Carretta 

 

 


