
 
 

Universidade Federal do Pampa 

Mestrado Profissional em Ensino de Línguas 

Edital n° 164/2014 

 

 

Lista de inscrições homologadas:  

 

Adriana Brito dos Santos de Moraes 

Adriana Martins da Silva 

Alessandra Goulart D´Avila 

Ariane Ávila Neto de Farias 

Carmem Rodrigues Saldanha 

Claudia Angélica Fernandez Pereira 

Daiane Cristina Quadros Gonçalves 

Daniane Macedo de Oliveira 

Débora Tatiana Costa Rosa 

Deise Machado Morais Cortes  

Elenucia Severo Soares 

Eliane Löfgren Prates 

Elvira Prestes Cardozo Alves 

Éverton Rogério da Silva Corrêa 

Fabiane Gadeia Trindade 

Gisele Lángaro Soares  

Gisele da Rocha 

Glauce Coelho Vargas 

Graciela Gomes Palácios 

Ivana Elise Martinez 

Jaqueline Daniela da Rosa 

João Timóteo de los Santos 

Leandro Silveira Fleck 

Manoela Tatiana Garcia 

Maria do Carmo Machado 

Mariele Moura Brandoldt 

Marília Santos de Quadros Araújo 

Michele Batista da Silva 

Noemi Lopes da Silva 

Patrícia Fernandes Cavalheiro 

Quelen Cristina Silva de Almeida 

Ricardo Gomes de Oliveira 

Rita de Cássia Angeieski da Silveira 

Rita de Cássia Kasali Gularte 

Solano da Silva Guerreiro 

Karen de Souza Medina 

Valdomiro Santos Martins 

Vanessa de Almeida Marques 

Vanessa Vilagrand Martini 

Vivian Cross Turnes 

 

 

 

 

 

 



Lista de inscrições não homologadas:  

 

Nome do candidato Motivos:  documentação incompleta ou ausente  (de 

acordo ao item 3.1 do edital) 

Dávine Carvalho Escobar Sales  1) cópia impressa do currículo cadastrado na 

plataforma Lattes do CNPq 

(http://lattes.cnpq.br/), modelo completo; 

2) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição 

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente 

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com 

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses 

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental, 

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos 

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades 

presencial e/ou a distância); 

3) Declaração de ciência assinada pelo candidato, 

de acordo com o modelo de declaração 

disponibilizado no anexo do edital. 

Daiane Oliveira Machado 1) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades  

presencial e/ou a distância). 

Cristina da Silva Rosauro 1) pré-projeto de até cinco páginas (quatro cópias 

impressas do pré- 

projeto).  

Izabel Cristina Rodrigues Guterres 1) fotocópias da carteira de identidade e do CPF;  

2) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  



anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades  

presencial e/ou a distância). 

Eliane Margareth Rodrigues Alves 1) ficha de inscrição online, de preenchimento 

completo obrigatório, disponibilizada 

no endereço eletrônico 

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/.  

A ficha deveria ser impressa, assinada pelo candidato e  

anexada aos demais documentos; 

2) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades  

presencial e/ou a distância). 

 

Ronaldo Prestes Gomes 1) ficha de inscrição online, de preenchimento 

completo obrigatório, disponibilizada 

no endereço eletrônico 

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/.  

A ficha deveria ser impressa, assinada pelo candidato e  

anexada aos demais documentos; 

Daniela Kercher da Silva 1) Declaração de opção assinada pelo candidato, 

na qual conste: a) em qual  

língua realizará a prova de proficiência em leitura 

(inglês, francês ou espanhol,  

no caso de candidatos brasileiros, ou português como 

língua adicional, no caso  

de candidatos estrangeiros); e b) qual docente 

mencionado no item 6.1 do edital o candidato indica 

como seu possível orientador;  

j) Declaração de ciência assinada pelo candidato, de 

acordo com o modelo de  

declaração disponibilizado no anexo do edital. 

Diulliane Machado Oliveira 1) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 



Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades  

presencial e/ou a distância). 

Vinícius Barreto da Rosa  1) fotocópias da carteira de identidade e do CPF. 

Maria Regina Soares 1) cópia impressa do currículo cadastrado na 

plataforma Lattes do CNPq 

(http://lattes.cnpq.br/), modelo completo; 

2) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades presencial e/ou a 

distância);  

3) Declaração de ciência assinada pelo candidato, 

de acordo com o modelo de  

declaração disponibilizado no anexo do edital; 

4) Declaração de opção assinada pelo candidato, 

na qual conste: a) em qual  

língua realizará a prova de proficiência em leitura 

(inglês, francês ou espanhol,  

no caso de candidatos brasileiros, ou português como 

língua adicional, no caso  

de candidatos estrangeiros); e b) qual docente 

mencionado no item 6.1 do edital 

o candidato indica como seu possível orientador 

(modelo disponibilizado no anexo do edital). 

Virgínia Ponche Barbosa 1) ficha de inscrição online, de preenchimento 

completo obrigatório, disponibilizada 

no endereço eletrônico 

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/.  

A ficha deveria ser impressa, assinada pelo candidato e  

anexada aos demais documentos; 

2) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição 

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente 

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com 

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses 

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos 



anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental, 

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos 

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades presencial e/ou a 

distância). 

Márcia Dilélio Medeiros de Lima 

Gaffrée 

1) ficha de inscrição online, de preenchimento 

completo obrigatório, disponibilizada 

no endereço eletrônico 

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/.  

A ficha deveria ser impressa, assinada pelo candidato e  

anexada aos demais documentos; 

1) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades presencial e/ou a 

distância). 

2) Declaração de opção assinada pelo candidato, 

na qual conste: a) em qual  

língua realizará a prova de proficiência em leitura 

(inglês, francês ou espanhol,  

no caso de candidatos brasileiros, ou português como 

língua adicional, no caso  

de candidatos estrangeiros); e b) qual docente 

mencionado no item 6.1 do edital 

o candidato indica como seu possível orientador 

(modelo disponibilizado no anexo do edital). 

Roselaine Pontes Scherer 1) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades presencial e/ou a 

distância). 

Franciele Lacerda Castro 1) documento emitido e assinado por 



representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades presencial e/ou a 

distância). 

2) Declaração de ciência assinada pelo candidato, de 

acordo com o modelo de  

declaração disponibilizado no anexo do edital. 

Cristiane Barboza Lopes da Silva 1) Cópia do CPF 

Maria da Graça Martins Silveira 1) ficha de inscrição online, de preenchimento 

completo obrigatório, disponibilizada 

no endereço eletrônico 

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/.  

A ficha deveria ser impressa, assinada pelo candidato e  

anexada aos demais documentos. 

Lusiana Prates Pereira 1) ficha de inscrição online, de preenchimento 

completo obrigatório, disponibilizada 

no endereço eletrônico 

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/. 

A ficha deveria ser impressa, assinada pelo candidato e 

anexada aos demais documentos. 

2) pré-projeto de até cinco páginas. 

Graciela Beck de Bitencourt 1) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição  

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente  

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com  

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses  

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos  

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental,  

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos  

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades  

presencial e/ou a distância).  

Fátima Brisabel Viana do Amaral 1) Declaração de ciência assinada pelo candidato, 

de acordo com o modelo de  

declaração disponibilizado no anexo 2 do edital. 

Rosa Maria Di Franco de Oliveira 1) fotocópia do histórico escolar completo da 

graduação. 

Greici Cristiane Mora Bender 1) fotocópia do CPF; 

2) fotocópia do histórico escolar completo da 

graduação; 



3) documento emitido e assinado por 

representante legal de instituição 

educacional pública ou privada, o qual ateste que o 

candidato é atualmente 

docente na área da linguagem (ou no ensino multi ou 

interdisciplinar com 

interface com a área da linguagem), com, pelo menos, 

seis meses 

comprovados de exercício em sala de aula (seja na 

Educação Infantil, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental, nos anos finais 

do Ensino Fundamental, 

no Ensino Médio, No Ensino Superior, em escolas de 

idiomas, em cursos 

preparatórios, em cursos técnicos ou 

profissionalizantes, nas modalidades presencial e/ou a 

distância). 

Cássia Carina Passos dos Santos 1) ficha de inscrição online, de preenchimento 

completo obrigatório, disponibilizada 

no endereço eletrônico 

http://online.unipampa.edu.br/ingressos/posgraduacao/. 

A ficha deveria ser impressa, assinada pelo candidato e 

anexada aos demais documentos; 

1) Declaração de opção assinada pelo candidato, 

na qual conste: a) em qual  

língua realizará a prova de proficiência em leitura 

(inglês, francês ou espanhol,  

no caso de candidatos brasileiros, ou português como 

língua adicional, no caso  

de candidatos estrangeiros); e b) qual docente 

mencionado no item 6.1 deste  

edital o candidato indica como seu possível orientador 

(modelo de declaração  

de opção no anexo 1);  

2) Declaração de ciência assinada pelo candidato, 

de acordo com o modelo de declaração 

disponibilizado em anexo (anexo 2) 

 

  

Subcomissão de homologação das inscrições: 

 

Profa. Dra. Carolina Fernandes 

Profa. Dra. Taíse Simioni 

Profa. Dra. Zila Letícia G.Pereira Rêgo 

 

 

 

 Bagé, 29 de setembro de 2014. 


