
 
ATA DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 6ªTURMA DO MESTRADO 

DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO 
 

Aos trinta dias do mês de outubro de 2017, às 14 horas, conforme Ata 28/2017, o                
Conselho do Programa de Pós-Graduação em Ensino concluiu a avaliação dos inscritos            
ao referido Programa e homologou a seguinte classificação final (ordem de           
classificação), bem como os suplentes (ordem de classificação): 

 
Selecionados Linha de Pesquisa 

Tatiane Reginatto Vier Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Edgar Henrique Hein Trapp Ciência, Sociedade e Ensino 

Luciana Rocha Magalhães Paiva Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Gisely Storch do Nascimento Santos 
Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Karine Campos Ribeiro Recursos, Tecnologias e Ferramentas no Ensino 

Cristiane Schneider 
Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Fabiano Hector Lira Müller Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Cláudia Patrícia Nunes Almeida Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Juliana Braga Facchinetti Ciência, Sociedade e Ensino 

Inauã Weirich Ribeiro Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Gilsomaro André Steiger Ciência, Sociedade e Ensino 

Adelmária Ione dos Santos Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Nayara da Silva Queiroz Ciência, Sociedade e Ensino 

Adna Gorette Ferreira Andrade Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Viviana Gomes Ciência, Sociedade e Ensino 

Denise Fabiane Polonio Ciência, Sociedade e Ensino 

Jakeline Campos Recursos, Tecnologias e Ferramentas no Ensino 

Sérgio Roberto Ferreria Nunes Ciência, Sociedade e Ensino 

Carlíria Lima Fumeiro Recursos, Tecnologias e Ferramentas no Ensino 

Wesley Flávio de Miranda Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 



Suplentes Linha de Pesquisa 

Arlan Amanajás Pinto Ciência, Sociedade e Ensino 

Thereza Denise Luna Parente 
Brasileiro 

Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Maria Aparecida Costa Oliveira Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Ronne Clayton de Castro Gonçalves Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Ivetilde Nascimento Delgado Mota Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Frairon César Gomes Almeida Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Erni Soares de Azevedo Junior Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Alex Nery Morais Recursos, Tecnologias e Ferramentas no Ensino 

Jordana Reckziegel 
Formação de Professores, Estudo do Currículo e 
Avaliação 

Diego Barbosa Garcia Recursos, Tecnologias e Ferramentas no Ensino 
 

 
Nada mais havendo lavrou-se a presente ata que será devidamente assinada pela            

Coordenadora do Programa. 
 
 

 
Lajeado/RS, 30 de outubro de 2017 

 
 

 
                      Ieda Maria Giongo 

                  Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ensino 
 

 


