
 
ATA DE HOMOLOGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 3ª TURMA DO 

DOUTORADO 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): 

 

Candidato(a) selecionado(a) Linha de Pesquisa 

Marcelo Máximo Purificação Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Daniela Maria Weber Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Flávia Zanatta Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Vera Cristina de Quadros Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

José Jorge Vale Rodrigues  Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

Aldeni Melo de Oliveira  Ciência, Sociedade e Ensino 

Valdemir José Máximo Omena da Silva Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

Walkiria Helena Cordenonzi  Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

Acimarney Correia Freitas Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Fernanda Teresa Moro 
Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

Fabíola de Mesquita  Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

André Gerstberger  Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Suplentes Linha de Pesquisa 

Merlin Janaina Diemer  Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Rosane Salete Sasset Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Marilaine de Castro Pereira Marques  Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Neiva Althaus  Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 



Nildete Silva de Melo  Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Simone Heineck Tavares Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

Ana Paula Dessoy Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

Janaína de Ramos Ziegler  Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Marcolino Sampaio dos Santos Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Ângela Susana Jagmin Carretta Recursos, Tecnologias e Ferramentas no 
Ensino 

Elisângela Maura Catarino Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

Josy Lira Dias Formação de Professores, Estudo do 
Currículo e Avaliação 

 
 
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 
 


