Defesas de teses e dissertações – 2009


Defesas de Teses
 14/01/09 – O perfil profissional e representações de bem-estar docente e gênero em homens que tiveram carreiras bemsucedidas no magistério por Josiane Peres Gonçalves
 14/01/09 – Labirintos de espaços e tempos no cotidiano universitário: o acadêmico de administração da Universidade de
Caxias do Sul/Canela por Maria Gorete Rodrigues da Silva
 22/01/09 – Educar para a solidariedade – o significado e a manifestação de uma nova consciência por Elisabeth Garcia
Costa
 26/02/09 – Veredito: escola, inclusão, justiça restaurativa e experiência de si por Betina Schuler
 27/02/09 – Uma investigação para o mal-estar e o bem-estar dos professores que trabalham em EAD por Sueli Wolff
Weber
 14/01/09 – A produção de sentido na vida de educadores: por uma logoformação por Paulo Fossatti
 12/03/09 – A alfabetização de jovens e adultos como movimento: um recorte na genealogia do MOVA por Liana da Silva
Borges
 19/03/09 – Vivências culturais no território da alfabetização, formação, saberes e práticas docentes por Débora Ortiz de
Leão
 20/03/09 – Pesquisa-formação: a construção de si na escuta do outro por Cristhianny Bento Barreiro
 20/03/09 – A construção dos saberes de gestores estratégicos: possibilidades na pós-modernidade por Roger Born
 23/03/09 – Avaliação institucional: um olhar transdisciplinar nas dimensões do sinaes no contexto espaço-tempo por Ledi
Schneider
 25/05/09 – A universidade e a tessitura da docência nas séires iniciais do ensino fundamental por Maristela Pedrini
 04/06/09 – Franjas educacionais: um estudo das concepções docentes acerca dos projetos desenvolvidos em uma rede de
conhecimento por Maurício Aires Vieira
 15/07/09 – Responsabilidade Social em Universidade Comunitária: novos rumos para a educação superior por Maira
Meira Pinto
 16/07/09 – Implicações dos níveis de desenvolvimento moral de Kohlberg na educação superior – um estudo de caso por
Nelso Antonio Bordignon
 21/08/09 – O princípio da indissociabilidade universitária: um olhar transdisciplinar nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão por Gionara Tauchen
 04/09/09 – Consciência espiritual e social na escola: processo educativo necessário para a formação humana por Adriana
Salete Loss Zorzan
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Defesas de Dissertação
 06/01/09 – Afetividade e expressão artística na escola: como os arte-educadores encaram o papel da arte por Márcia de
Lima Carneiro Neves
 07/01/09 – A gênese do ser professor: olhar e escuta atentos para compreender os seus caminhos complexos, reflexivos e
intersubjetivos por Fátima Veiga Mendonça
 07/01/09 – A prática docente de profissionais formadores em cursos de educação continuada de professores: uma experiência de ação-reflexão por Izabel Christina Brum Abianna
 08/01/09 – Avaliação da aprendizagem em educação a distância online por Maria Elisabete Bersch
 12/01/09 – Educação continuada: a motivação do enfermeiro por Taise Regina Braz Soares
 13/01/09 – Afetividade nas relações de trabalho em um serviço de saúde da rede municipal de Porto Alegre por Ivani
Nadir Vieira de Castro
 14/01/09 – Sexualidade na adolescência: intervenção, em contexto educativo, para a promoção do autocuidado por
Mariana Nunes Lages
 14/01/09 – Assistência integral no hospital moinhos de vento: estudo de caso de um modelo de gestão assistencial com
foco na pessoa por Bernadete Weber
 20/01/09 – O bom professor na concepção do aluno: adolescentes em busca de um referencial adulto por Daniela
Comassetto Felix
 21/01/09 – Espiritualidade e inteireza do ser: um processo de autoformação na investigação científica por Clarita Eveline
Moraes Varella
 23/01/09 – A contribuição de um projeto escolar para a educação intercultural: o “intercâmbio internacional estudantil
delta do Jacuí/Brasil e Mostazal/Chile por Éder da Silva Silveira
 23/01/09 – A percepção dos fatores influentes na permanência prolongada das totalidades iniciais e a aquisição da língua
escrita: um olhar para a EJA por Raquel Duro da Silva
 26/02/09 – A reforma educacional do regime militar: uma análise a partir de um documento da SEC/RS por Juarez Diel
de Souza
 27/02/09 – Friedrich Nietzsche, a justificação estética da existência e a reatualização do ethos da modernidade por
Jefferson Pereira de Almeida
 06/03/09 – O autoritarismo nas profissões de estado e a formação do operador de direito por Francisco de Assis Pinto
Bermúdez
 17/03/09 – Os professores como transformadores da escola por Giane Farias Ferreira
 07/12/09 – Ações Pedagógicas voltadas a estimulação da inteligência corporal cinestésica e as habilidades motoras de
adultos médios e tardios por Camila de Barros Rodenbusch
 09/12/09 – Adaptação curricular individualizada de alunos disléxicos em atendimento psicopedagógico em escolas municipais de Esteio/RS por Neuza Barbosa Michel
 15/12/09 – (Re)Conhecer-se: um percurso pelas experiências da trajetória de vida e nela a formação profissional do professor que exerce a sua docência junto a alunos com deficiência visual por Juliana de Matos Quadros Limeira
 17/12/09 – Viabilidades da autoridade do educador: uma perspectiva de educação para a paz por Teresinha Aparecida
Dorigon Vieira
 17/12/09 – A cultura regional no livro didático: um estudo de caso dos livros da Casa Publicadora Brasileira em três
regiões do Brasil por Anilce Bittencourt Littke
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