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E-mail para inscrição no 

processo seletivo
Observações

A educação bilíngue para surdos: o aprendizado da Libras por 

graduandos da Pedagogia

Erica Aparecida Garrutti de 

Lourenço
17/01/2020 Guarulhos egarrutti@yahoo.com.br

Entrevista com candidato(a). Por favor, considerar a data deste 

formulário.

Antropologia II Andrea Cláudia M.M. Barbosa 24/01/2020
Campus Guarulhos - sala 330,  

prédio acadêmico
acmmb66@gmail.com Horário a combinar com os candidatos.

Antropologia Urbana Alexandre Barbosa Pereira Campus Guarulhos abpereira@unifesp.br Contatos com secretaria da pós (Rafael)

Atividades Matemáticas para o Ensino Fundamental 1 Wagner Rodrigues Valente 09/01/2020
UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 

- SALA 172 - 14H
wagner.valente@unifesp.br Enviar e-mail confirmando a presença na seleção

Atividades para realização e análise de uma pesquisa quantitativa tipo 

survey

Humberto Prates da Fonseca 

Alves
14/01/2020

Sala 312 do prédio principal do 

Campus Guarulhos da Unifesp
humberto.alves@unifesp.br

Ciência Política II Júlio César Casarin Barroso Silva 22/01/2020 Campus Guarulhos juliocesarcbs@hotmail.com

Ciências Sociais e Educação
Davisson Charles Cangussu de 

Souza
05/03/2020 EFLCH

davissonhistoria@yahoo.com

.br
Estar matriculado no mestrado em Ciências Sociais da Unifesp

Diálogos entre antropologia, cinema e questões indígenas Valéria Macedo 15/01/2019 propostas enviadas por email vvaall72@gmail.com
A manifestação de interesse pela monitoria deve ser feita até a 

data indicada.

Docência no Campo da Educação Infantil Daniela Finco 16/12/2019 Campus Guarulhos - Sala 162 danielafinco@gmail.com

Fundamentos do Ensino de Língua Espanhola

Andreia dos Santos Menezes/ 

Rosângela Aparecida Dantas de 

Oliveira

09/01/2020
A ser definido conforme o número 

de candidata/os.
rosangela.dantas@unifesp.br

A/Os interessada/os devem enviar mensagem para 

fund.espanhol.eflch@gmail.com até as 23h59 do dia 

08/01/2020. Nela incluir telefone de contato para possível 

entrevista a ser realizada no dia 09/01/2020.

História da Asia Samira Adel Osman 13/12/2019

Carta de intenção a ser enviado 

por email: 

samira.osman@unifesp.br

samira.osman@unifesp.br
A partir do envio da carta de intenção será feita a seleção dos 

candidatos inscritos.

História de Angola: Temas, Fontes e Perspectivas de Pesquisa e 

Recepção de Pós-Graduandos
Fabiana Schleumer 21/01/2020

UNIFESP/ EFLCH - Prédio do Arco 

- Sala 137
schleumer@unifesp.br Horário da seleção: 10:00hs

Importância de fundamentos antropológicos para o trabalho docente na 

educação inclusiva
Marcos Cezar de Freitas 23/01/2020 Campus Guarulhos marcos.cezar@unifesp.br

Candidatos deverão enviar por email, até 21/01/20, 

manifestação justificando conexão entre tema de pesquisa em 

sua tese/dissertação e a proposta do PAD. Dia 23/01/20 

entrevista.

Introdução à Antropologia Alessandra El Far Guarulhos alessandraelfar@gmail.com
A seleção será baseada na afinidade do aluno com a temática 

da disciplina.

Introdução à Sociologia Carolina Pulici 13/12/2019
Às 11h, no prédio da reitoria, Rua 

Sena Madureira, 1500
carolinapulici@gmail.com

A seleção presencial será realizada no dia 13/12/2019 às 11h 

apenas no caso de haver mais de 2 inscritos para as 2 vagas 

oferecidas.

Introdução às ciências sociais - antropologia Melvina Araújo 26/02/2020 Secretaria de pós-graduação melvinaafra@yahoo.fr Serão abertas duas vagas

Linguagem e Cognição Fernanda Miranda da Cruz 21/01/2020
Seleção por email: 

fernanda.miranda.cruz@gmail.com

fernanda.miranda.cruz@gmai

l.com

Guarulhos. A Seleção acontecerá por análise documental. 

Enviar até a data de 21.01.2020 os seguintes documentos: 

Histórico Escolar (versão intranet/on line); Lattes e uma carta de 

interesse. Os documentos devem ser enviados no email: 

fernanda.miranda.cruz@gmail.com

Dados da Proposta Seleção
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Dados da Proposta Seleção

Mediação do ensino e da aprendizagem de língua espanhola através 

da elaboração de atividades na plataforma Moodle
Greice de Nóbrega e Sousa 20/01/2020

Análise de currículo enviados via e-

mail até 

20/01/20(greice.nobrega@unifesp.b

r)

greice.nobrega@unifesp.br

Espera-se que o pós-graduando:

- assista a algumas aulas da UC Língua Espanhola II (quartas-

feiras);

- leia a bibliografia do curso;

- participe da elaboração de 2 a 3 atividades na plataforma 

Moodle (tendo feito discussões e reconhecendo as ferramentas 

do Moodle e de seu potencial para o ensino de línguas 

estrangeiras);

- gerencie e aplique as atividades no Moodle (acompanhando os 

alunos da graduação)

Perfil do pós-graduando (pré-requisitos e/ou critérios de 

exclusão): Alunos de pós-graduação do Programa de Letras da 

Unifesp que tenham concluído Licenciatura em Letras 

Português/Espanhol.

Critérios de seleção (caso o número de inscritos exceda o 

número de vagas): Alunos de pós-graduação matriculados no 

Programa de Letras da Unifesp que tenham:

1- concluído Licenciatura em Letras-Português/Espanhol.

2- experiência no ensino de Espanhol.

3- experiência em elaboração de atividades de língua 

estrangeira em ambientes virtuais.

Enviar currículo para Greice de Nóbrega e Sousa 

(greice.nobrega@unifesp.br) até o dia 20/01/2020.

Mobilidades, identidades e fronteiras
José Lindomar Coelho 

Albuquerque
16/03/2020 Guarulhos joselindomar74@gmail.com A disciplina será no horário vespertino e noturno

Ocupar e resistir: os movimentos de ocupação de escolas em 

Guarulhos e São Paulo em 2015 e 2016
Bruno Konder Comparato bruno.comparato@unifesp.br

PAD - Laboratório de Ensino e Pesquisa em História: Fontes Visuais e 

de Cultura Material
Luís Filipe Silvério Lima 24/01/2020 Agendamento será feito por email lfslima@unifesp.br

Enviar email para lfslima@unifesp.br, manifestando interesse, 

até dia 23/1/2020.

PAD - Sociologia II Marx Liana de Paula liana.paula@unifesp.br

Patrimônio e Museus: preservação e restauração Manoela Rossinetti Rufinoni 16/12/2019 Escrever para: rufinoni@unifesp.br rufinoni@unifesp.br
Os interessados devem entrar em contato por email: 

rufinoni@unifesp.br

Política Educacional no Brasil Luiz Carlos Novaes 17/12/2019
Campus Guarulhos - Sala 164 - 

Prédio Arco
luiz.novaes@unifesp.br Horário: às 16 horas

“Preservando as Histórias das e nas Cidades”: reflexões didáticas 

sobre o trabalho do historiador no campo do patrimônio edificado
Fernando Atique 23/01/2020 Por e-mail fernando.atique@unifesp.br

Enviar um breve resumo da dissertação em desenvolvimento 

para conferência da aderência à UC cujo PAD está vinculada

Seminários de Pesquisa em Filosofia Cesar Ribas Cezar 16/12/2019 Campus Guarulhos cesar.cezar@unifesp.br

caso o número de candidatos ao estágio seja maior que o 

número de vagas (duas), haverá entrevista em sala a ser 

determinada.

Seminários de Pesquisa em Filosofia Lucianno Ferreira Gatti 19/12/2019
Secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Filosofia

posfilosofia@unifesp.br; 

lfgatti@gmail.com
das 8h às 12h

Sociologia Contemporânea Marcia Cristina Consolim 02/03/2020 São Paulo mconsolim@terra.com.br Entrevista com os candidatos

Sociologia II Henrique José Domiciano Amorim 04/02/2020 Sala 156 do arco
henriqueamorim@hotmail.co

m
Serão realizadas entrevistas com os possíveis candidatos


