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Defesas de teses e dissertações – 2008


Defesas de teses
 08/01/08 – (Des)(Re)Construir o conhecimento pela pesquisa: um comprometimento do ensino superior na formação
de professores da educação básica por Alzira Elaine Melo Leal.
 11/01/08 – Reaprender a aprender: a pesquisa como alternativa metacognitiva por Fernanda Antoniolo Hammes de
Carvalho.
 14/01/08 – Por trás do computador: sentimentos expressos nas trajetórias de aprendência em educação a distância
(sem distância) por Berenice Gonçalves Hackmann.
 14/01/08 – A pedagogia do esporte: investigando o caso do basquetebol no Brasil por Roberto Maluf de Mesquita.
 15/01/08 – A disciplina de cultura religiosa como espaço integralizador da educação, na universidade por José
Romaldo Klering.
 17/01/08 – PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, PPI – Projeto Pedagógico Institucional e PPC – Projeto
Pedagógico de Curso, entre o dito e o feito, uma análise da implementação em três IES/RS/BRASIL por
Maria Maira Picawy.
 22/01/08 – Os rumos da formação de professores além da fronteira: identidades e diferenças por Mirna Susana Viera
de Martínez.
 29/02/08 – Compulsão à comunicação – ensaios de ética, educação e silêncio por Cleber Gibbon Ratto.
 20/06/08 – Estratégias educacionais como ação mediadora: associação entre distúrbio do processamento auditivo e
transtorno do déficit de atenção/hiperatividade por Denise Inazacki Rangel.
 02/07/08 – Educação e ética: em busca de uma aproximação por Jorge Renato Johann.
 11/07/08 – Memórias recompondo tempos e espaços da educação – Bom Jesus/RS (1913-1963) por Luciane Sgarbi
Santos Grazziottin.
 04/08/08 – A trajetória e a mudança na educação superior – Centro Universitário Metodista por Adriana Rivoire
Menelli de Oliveira.
 27/08/08 – Ser ou não ser, eis a questão: o processo de construção da identidade na pessoa com altas habilidades/
superdotação adulta por Suzana Graciela Pérez Barrera Pérez.
 23/12/08 – O embate do processo de implantação de um currículo modular na educação superior: o curso de
odontologia da UNIPLAC, Lages – SC por Ramona Fernanda Ceriotti Toassi.

Defesas de dissertações
 04/01/08 – A sala de leitura e escrita e as percepções dos professores da segunda série sobre a literatura infantil: uma
estratégia de apoio pedagógico por Daiane Costa da Silva.
 07/01/08 – Múltiplos olhares sobre o mal-estar e o bem-estar docente em uma escola da rede municipal de Porto
Alegre por Katia Maria Britto.
 08/01/08 – Famílias especiais: resiliência e deficiência mental por Adriana Nunes da Silva.
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 08/01/08 – Educação continuada: um processo itinerante na construção de si com vistas à transformação da prática
docente de professores de educação básica por Valderesa Moro.
 09/01/08 – Dançando em harmonia na cadência da transdisciplinaridade: um referencial para o ensino das danças
populares brasileiras na universidade por Jair Felipe Bonatto Umann.
 09/01/08 – Percepções de alunos, seus professores e pais sobre o “não-aprender”: um estudo nos anos iniciais do
ensino fundamental por Vanda Spieker de Oliveira.
 10/01/08 – Aprendizagens organizacional e auto-regulada: possibilidades para o desenvolvimento de pessoas em
uma empresa por Lisandra Alves Nascimento.
 10/01/08 – O casarão da várzea: um espaço masculino integrando o feminino (1960 a 1990) por Patrícia Rodrigues
Augusto Carra.
 10/01/08 – Escola pública: bem-estar docente, mal-estar docente e gênero por Ceci Maria Martins Marimon
Gonçalves.
 11/01/08 – Programa de apoio ao bem-estar docente: construção profissional e cuidar de si por Adelar Aparecido
Sampaio.
 14/01/08 – A trajetória de inclusão de uma aluna com nee, síndrome de down, no ensino superior: um estudo de
caso por Olga Maria Blauth de Lima.
 14/01/08 – A autonomia na educação escolar: tão longe, tão perto... por Sergio Guimar Pezzi.
 14/01/08 – A resiliência ao longo da vida de afrodescendentes por Carla Marlise Silva Nadal.
 14/01/08 – ECOARTE: o despertar da consciência estética e ecológica – projeto transdisciplinar numa escola rural
em Itapuã por Sônia Iara Moura Garcez.
 15/01/08 – O bem-estar na docência: o cuidado de si através da arte por Anabel Priebe de Souza Gerber.
 16/01/08 – Intervenção psicopedagógica com uma aluna disléxica por Rosilaine de Paula Menezes.
 21/01/08 – A APAE educadora: na prática de uma unidade da APAE de Porto Alegre por Neusa Teresinha Machado
Salaberry.
 30/01/08 – As tecnologias da informação e comunicação na educação: limites e possibilidades por Rosângela
Petenuzzo.
 29/02/08 – O reconhecimento da complexidade a partir da intervenção docente frente ao erro e ao erro construtivo:
fonte de busca da humana condição? por Augusto Niche Teixeira.
 29/02/08 – Relatos de discentes de educação física sobre sua formação por Marcio Alessandro Cossio Baez.
 08/07/08 – A avaliação da aprendizagem de estudantes do ensino superior com necessidades educativas especiais:
entre a teoria e a prática docente por Antonieta Beatriz Mariante.
 05/12/08 – Escola Projeto: uma história de práticas educativas e de formação (1988-2008) por Ana Isabel Lima
Ramos.
 12/12/08 – Meninas são ‘Doces e Calmas’: um estudo sobre a produção de gênero através da cultura visual por
Luciana Borre Nunes.
 15/12/08 – O papel do educador para o desenvolvimento afetivo-emocional do estudante por Karina Silva Molon
de Souza.
 16/12/08 – Formação do professor especialista: um desafio pedagógico? por Cristiane Diello Granville.
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