
Título da Proposta PAD: Responsável pela Proposta PAD: Campus: Data da seleção: Local:
Contato do responsável 

pela proposta PAD:
Observações:

“O conceito de cultura: limites e desdobramentos na 

antropologia culturalista norte-americana”
Maria Cristina Pompa Guarulhos 19/10/2020

via google meet 

https://meet.google.com/zuy-jjdb-nea
cris.pompa@gmail.com

A História da América desde o processo de independências: 

debates e perspectivas historiográficas
Mariana Martins Villaça Guarulhos mariana.villaca@unifesp.br

Acompanhamento Supervisionado das Atividades da 

Disciplina Cinema Contemporâneo e Desenvolvimento de 

Atividades Didáticas no Âmbito da Disicplina

Carolin Overhoff Ferreira Guarulhos 23/10, 9:00 horas

google meet  meet.google.com/zzm-

hbom-ugj (11) 994745525

Aperfeiçoamento Didático em História do Design Angela Brandão Guarulhos angela.brandao@unifesp.br

Cultura Material e Arqueologia para Pesquisa e Ensino de 

História 
Cláudia Regina Plens Guarulhos 19/10/2020 Plataforma zoom plens@unifesp.br

Estágio de Perfeiçoamento Didático em Arte e Cultura do 

Renascimento
Cássio da Silva Fernandes Guarulhos 21/10/2020 Remoto - via Google Meet

cassiofer@hotmail.com (ou 

tel.: 11- 99942.3304)

Estágio PAD em História Medieval Fabiano Fernandes Guarulhos

19/10/2020 (de 

10:00 às 12:oo 

horas)

meet.google.com/nba-pyas-rvb

 (Campus Guarulhos)
fabiano.fernandes@unifesp.br

Estudos Linguísticos Janderson Lemos de Souza Guarulhos 19/10/2020 Guarulhos (remotamente) (21)996409250

Estudos Literários Francine Fernandes Weiss Ricieri Guarulhos 19/10/2020 Guarulhos (remotamente) 
francinericieri@gmail.com / 19 

99730 812

Fundamentos Teóricos e Práticos do Ensino de Matemática II Wagner Rodrigues Valente Guarulhos 16/10/2020 De modo remoto wagner.valente@unifesp.br No contexto de pandemia, a seleção será feita via e-mail

História Contemporânea II Luis Antonio Coelho Ferla Guarulhos

20/10/2020 

(enviar e-mail até 

19/10/2020)

Sala virtual ferla@unifesp.br

Os(as) interessados(as) deverão enviar e-mail ao 

professor responsável (ferla@unifesp.br) com o histórico 

escolar e uma carta de motivação até 19/10/2020.

História de Angola: temas, fontes e perspectivas de pesquisa 

e recepção de pós-graduandos
Fabiana Schleumer Guarulhos 19/10/2020

A seleção será realizada por 

videoconferência. 
schleumer@unifesp.br

Os candidatos devem enviar um e-mail para 

schleumer@unifesp.br com o intuito de agendar o horário 

da entrevista e receber o link de acesso.

História do Brasil II André Roberto de Arruda Machado Guarulhos 16/10 a 20/10/2020
Em razão da pandemia, a seleção será 

feita via email
andre.machado@unifesp.br

Em razão da pandemia, a seleção será feita da seguinte 

forma: os candidatos enviarão por email uma justificativa 

de interesse na realização do PAD (1 página, no máximo) 

com um link para o seu currículo lattes. 

Leitura em língua inglesa: uma abordagem baseada na 

linguística de corpus
Marcia Veirano Pinto Guarulhos 19/10/2020

Google Meet: das 10:00-11:00 

(https://meet.google.com/bff-cfph-esp) e 

das 13:00-14:00 

(https://meet.google.com/vcu-cyqw-dpm).

marcia.veirano@unifesp.br

Linguagem e Cognição Fernanda Miranda da Cruz Guarulhos
fernanda.miranda.cruz@gmail.

com

O aprendizado da História do Brasil Contemporâneo no 

Ensino Superior
Edilene Teresinha Toledo Guarulhos 21/10/2020

A seleção será feita a partir da análise 

da inscrição e documentos dos 

candidatos. Enviar e-mail para 

edilene.toledo@unifesp.br, com assunto 

PAD BRASIL IV, apresentando seu 

tema de pesquisa na pós-graduação e 

anexando histórico de pós-graduação e 

de graduação.

edilene.toledo@unifesp.br

Perfil desejado do pós-graduando: 

- estar desenvolvendo, preferencialmente, pesquisa 

sobre a história do Brasil no período analisado na U.C. 

História do Brasil IV (a partir de 1930), ou outro período 

da história do Brasil.

- ter bom desempenho no curso de pós-graduação. 

Critérios de seleção:

Havendo necessidade de desempate: 

critério 1: estar desenvolvendo pesquisa sobre a história 

do Brasil no período analisado pela UC ou outro período 

da história do Brasil. 

Critério 2: Bom desempenho na pós-graduação. 

Critério 3 : bom desempenho na graduação.

O aprendizado da História do Brasil Contemporâneo no 

Ensino Superior
Clifford Andrew Welch Guarulhos 20/10/2020, 15h Google Meet 

cawelch@unifesp.br / (11) 

98255-1846
Link do Google Meet será divulgado para os candidatos

Política I Javier Amadeo Guarulhos 23/10/2020 Virtual
javier.amadeo@unifesp.br / 

jamadeo41@hotmail.com

Projeto de Aperfeiçoamento Didático na Disciplina Artes 

Ameríndias
Ilana Seltzer Goldstein Guarulhos

Entre os dias 

16/10/2020 a 

23/10/2020

Remotamente (a ser combinado com 

cada candidato a partir de mensagem 

de e-mail)

ilana.goldstein@unifesp.br

Perfil ideal d@ candidat@: que tenha sido estudante em 

alguma disciplina minha; que possua bom acesso à 

internet; facilidade de comunicação interpessoal; e 

familiaridade com plataformas digitais de ensino.

Seminários de Pesquisa em Filosofia Guarulhos
entre 16 e 

23/10/2020
Via GoogleMeet posfilosofia@unifesp.br

Vivências formadoras no ensino superior: a vertente de 

formação, na área de metodologia da pesquisa em educação
Lucila Maria Pesce de Oliveira Guarulhos 20/10/2020 meet.google.com/dxb-mrob-qzh lucila.pesce@unifesp.br
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