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Ao longo dos dias 02, 03 e 04 de fevereiro, participaram das avaliações dos candidatos,               
seguindo a organização previamente estabelecida por áreas, os seguintes professores que           
compõem a equipe de coordenação do curso: Anelize Pires Reynozo, Diego da Silva Vargas,              
Elizabeth da Silva Guedes, Márcia Cristina Alves dos Santos e Rachel Capucho Colacique.             
Esclarece-se que, conforme a organização por áreas previamente estabelecida, nenhum dos           
professores que compõem a banca examinadora participou de avaliação de candidatos das            
áreas para as quais também estão inscritos como candidatos. Ao todo, tivemos dois             
candidatos não aprovados: a) Francisco Artur Braun Chaves, que teve a inscrição recusada             
por incongruência entre o nome do candidato e os documentos enviados; b) Patricia Grasel da               
Silva, por não ter enviado o Projeto Pedagógico. As demais candidaturas foram todas             
aprovadas, seguindo-se a seguinte ordem de classificação por área: Leitura, Escrita e            
Literatura na formação de pedagogos - 1º Diego da Silva Vargas, 2º Vera Regina Loureiro               
Silva; Ciências Naturais na formação de pedagogos - Marcelo Borges Rocha; Corpo,            
Movimento e Teatro na formação de pedagogos - 1º Marina Henriques Coutinho, 2º - Elza               
Maria Ferraz De Andrade; Fundamentos Didático-Pedagógicos na formação de         
pedagogos - 1º Viviane Da Silva Almeida, 2º Etiene Silva de Abreu, 3º Carla Cordeiro               
Marçal y Guthierrez, 4º Thais Vianna Maia; Gestão Educacional na formação de            
Pedagogos - 1º Dayse Martins Hora, 2º Lígia Martha Coimbra da Costa Coelho; Práticas              
pedagógicas na formação de pedagogos - 1º Márcia Cristina Alves dos Santos, 2º Juliana de               
Moraes Prata, 3º Leandro Henrique de Jesus Tavares, 4º Ana Lucia Gomes de Souza;              
História na formação de pedagogos - Fernando César Ferreira Gouvêa; Matemática na            
formação de pedagogos - Ana Maria Carneiro Abrahão; Artes Visuais na formação de             
pedagogos - Gilmar Oliveira da Silva; Mídias na formação de pedagogos - Geiza Maria              
Hamazaki da Silva; Pesquisa na formação de pedagogos - 1º Anelize Pires Reynozo da              
Silva; 2º - Rachel Capucho Colacique.  
No dia 11 de fevereiro, a banca responsável pela área Alfabetização na Formação de              
Pedagogos recebeu o recurso da candidata Iduina Edite Mont´Alverne Braun Chaves, que            
alegou ter tido problemas em sua inscrição, uma vez que, ao usar o computador de seu                
esposo, os dados dela teriam sido substituídos pelos dele no registro da inscrição. Ao analisar               
a documentação, a banca verificou que efetivamente os documentos apresentados eram da            
candidata e fez sua análise. A candidata, porém, ficou reprovada na média, por não ter               
apresentado os documentos comprobatórios de sua experiência profissional e de sua           



produtividade acadêmica. A candidata alcançou a média 3,40. Nada mais havendo a registrar,             
na condição de Coordenador de Curso, assino, então, esta ata. 
 
 


