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A metáfora do Outono
Caem as folhas e flores,

Cai a temperatura,
A lágrima da perda,

A esperança futura…
Negro, vermelho, amarelo,

Marrom e laranja transmutam
O verde, a matéria e o calor…

Mudam o conceito de belo
A morte das folhas promete
O nascimento de nova flor

Laura Monte Serrat



 

FORMAÇÃO
ACADÊMICO-

PROFISSIONAL
PESQUISA 

PRÁTICAS
INVESTIGATIVAS



 

Área Básica: ENSINO-APRENDIZAGEM 
Área de Avaliação: EDUCAÇÃO

Modalidade: ACADÊMICO
Modalidade de Ensino: EDUCAÇÃO PRESENCIAL

Nota do curso de Mestrado: 3 



 

OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

Atender às demandas de formação em nível de pós-graduação
stricto sensu de profissionais que atuam em espaços educativos
formais ou não-formais, oriundos dos mais diversos cursos de
graduação (licenciaturas, bacharelados ou tecnológicos).



  

 ATUAL COORDENAÇÃO DO PPGE 
 

Coordenadora: RENATA HERNANDEZ LINDEMANN
renatalindemann@unipampa.edu.br

Coordenadora substituta: ELENA MARIA BILLIG MELLO
elenamello@unipampa.edu.br

 

mailto:renatalindemann@unipampa.edu.br


DOCENTES DO PPGE
Alessandro Carvalho Bica: http://lattes.cnpq.br/0637516284559113 – alessandrobica@unipampa.edu.br

Ana Cristina da Silva Rodrigues: http://lattes.cnpq.br/8696471514884993 – anacristina@unipampa.edu.br

Camila Aparecida Tolentino Cicuto: http://lattes.cnpq.br/4565465111125811 –camilacicuto@unipampa.edu.br

Claudete da Silva Lima Martins: http://lattes.cnpq.br/6268846689825329 – claudetemartins@unipampa.edu.br

Crisna Daniela Krause Bierhalz: http://lattes.cnpq.br/8524665688345631 – crisnabierhalz@unipampa.edu.br

Cristiano Corrêa Ferreira: http://lattes.cnpq.br/9557604599954155  – cristianoferreira@unipampa.edu.br

Dulce Mari da Silva Voss: http://lattes.cnpq.br/6357471301897496 –dulcevoss@unipampa.edu.br

Francéli Brizola: http://lattes.cnpq.br/1822354320609261 – franbrizolla@gmail.com

Elena Maria Billig Mello: http://lattes.cnpq.br/7336897624367746 –elenamello@unipampa.edu.br
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12. Renata Hernandez Lindemann: http://lattes.cnpq.br/8150927782611326 – renatalindemann@unipampa.edu.br

13. Sandra Dutra Piovesan: http://lattes.cnpq.br/0501764855693100 – sandrapiovesan@unipampa.edu.br

14. Sonia Maria da Silva Junqueira: http://lattes.cnpq.br/4291668071705125 – soniajunqueira@unipampa.edu.br

15. Suzana Cavalheiro de Jesus: http://lattes.cnpq.br/6494340013752525 – suzanajesus@unipampa.edu.br

16. Valesca Brasil Irala: http://lattes.cnpq.br/7316864301240506 – valescairala@unipampa.edu.br

17. Vera Lucia Duarte Ferreira – http://lattes.cnpq.br/8753645048719661 – veraferreira@unipampa.edu.br

18, Diana Paula Salomão de Freitas: http://lattes.cnpq.br/3147425109706294 – diana.freitas@ufpel.edu.br

 
 
 
 

10. Lisete Funari Dias: http://lattes.cnpq.br/5738457184189921 – lisetedias@unipampa.edu.br

11. Pedro Fernando Teixeira Dorneles: http://lattes.cnpq.br/5512659010248787 – pedrodorneles@unipampa.edu.br

DOCENTES DO PPGE



2º semestre 
2 CC eletivos - 4 cr. 
Elaboração e defesa de exame de qualificação (obrigatória) -
2 cr. 
Estágio de docência orientada  - 1 cr. 
Proficiência em Língua Adicional/Estrangeira (atividade
obrigatória) - 1 cr.

Pesquisa no Campo Educacional– (obrigatória) - 4 cr
Produção Científica e Revisão da Literatura- – (obrigatória) - 4 cr
1 CC eletivo (ou nenhum componente curricular eletivo, deixando
para cursá-la no terceiro semestre) - 4 cr.

1ºsemestre

1 CC eletivo ou Publicação como Equivalência de Crédito
Eletivo - 4 cr. 
Prática de socialização do conhecimento em educação
(obrigatório) - 4 cr.

3º semestre

Produção científica qualificada (atividade obrigatória) - 1 cr. 
Elaboração e defesa de Dissertação (atividade obrigatória) - 2 cr.

4º semestre

Percurso Formativo no PPGE



Linha 1 - Perspectivas epistemológicas 
e pedagógicas plurais, inovadoras e inclusivas

 
Contempla investigações e ações integradas em ensino, pesquisa,
extensão e gestão na educação formal e não-formal, tanto na sua

metodologias de ensino, currículos, processos de ensino-
aprendizagem, saberes e formação docentes e práticas

pedagógicas plurais, inovadoras e inclusivas.LI
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Linha 2: Aprendizagens contemporâneas, práticas emergentes e
transdisciplinares

 
Contempla estudos e pesquisas sobre aprendizagens contemporâneas
e práticas emergentes e transdisciplinares, com foco em eixos teórico-
práticos como alfabetização científica, práticas avaliativas e estudos

de evasão, metodologias e aprendizagens ativas, tecnologias
educacionais, balizadores das ações educativas em ambientes

presenciais e/ou virtuais, em diferentes níveis de ensino.LI
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GRUPOS DE PESQUISA VINCULADOS AO PPGE 
G.A.M.A – Grupo de Pesquisas sobre Aprendizagens, Metodologias e Avaliação

 
Contato: grupogama.unipampa@gmail.com

 
Pesquisadores:

Crisna Daniela Krause Bierhalz, Cristiano Corrêa Ferreira, 
Pedro Fernando Teixeira Dorneles, Lisete Funari Dias, 
Renata Hernandez Lindemann, Sandra Dutra Piovesan, 

Sonia Maria da Silva Junqueira, Valesca Brasil Irala.



GRUPI– Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-
Profissional de Profissionais da Educação

 
Contato: grupiunipampa2017@gmail.com

 
Pesquisadoras:

Elena Maria Billig Mello, Diana Paula Salomão de Freitas, 
Francéli Brizolla, Claudete da Silva Lima Martins, 

Sônia Maria da Silva Junqueira



 

INCLUSIVE – Grupo de Estudos e Pesquisas em Inclusão e Diversidade na
Educação Básica e Educação Superior

 
Contato: inclusive.pampa@gmail.com

 
Pesquisadoras:

Francéli Brizolla, Claudete da Silva Lima Martins



PHERA – Grupo de Pesquisa em História da Educação, Repositórios Digitais e
Acervos Históricos

 

Contato: repositorio.tatu@bage.unipampa.edu.br
 

Pesquisadores:
Alessandro Bica, Ana Cristina da Silva Rodrigues

 



 PPGE EM NÚMEROS
 

2017 - EDITAL Nº 152/2017 
Número de vagas ofertadas no ano: 25
Número de solicitação de inscrição:242
Número de aprovados no ano:  25
Uma concorrência de quase 10 candidatos por vaga ofertada.



 2018 EDITAL  nº 192/2018 
RETIFICAÇÃO -EDITAL  nº 226/2018 

Número de vagas ofertadas no ano: 20
Número de solicitação de inscrição: 155 (65 homologadas)
Número de aprovados no ano:  20
Se todos tivessem sido homologados a concorrência seria de 7,75 candidatos por vaga.
Após a homologação dos inscritos ao processo seletivo a concorrência por vaga ofertada
ficou em 3,25 candidatos/vaga. 



 

2019 - EDITAL  nº 178/2019
Número de vagas ofertadas no ano: 24
Número de solicitação de inscrição: 237 (177 homologados)
Número de aprovados no ano: 23 
Uma concorrência de mais de 10 candidatos por vaga ofertada se considerarmos a
procura pelo Programa, ao considerarmos o percentual dos homologados temos
aproximadamente 7,4 candidatos por vaga.



 
Ingresso 2021- EDITAL  nº 380/2020

 
Número de vagas ofertadas no ano: 34
Número de solicitação de inscrição: 256  (137 homologados)  
Número de aprovados no ano: 34
Uma concorrência de 7,5 candidatos por vaga ofertada se considerarmos a procura pelo
Programa, ao considerarmos o percentual dos homologados temos aproximadamente 4,0
candidatos por vaga.



 

Podem requerer componente curricular para cursar em regime especial de matrícula:

1) Portadores de diploma de curso superior;
2) Acadêmicos dos cursos de graduação da Unipampa, desde que tenham cumprido, com aproveitamento, no mínimo 75% dos
créditos do currículo do curso, e com recomendação de, ao menos, um(a) docente permanente do PPGE;
3) Acadêmicos regularmente matriculados em programas de pós-graduação da Unipampa ou de outras instituições de ensino
nacionais ou estrangeiras, e com recomendação de, ao menos, um(a) docente permanente do PPGE;
4) Candidatos que não tenham cursado até duas componentes curriculares em regime especial de matrícula neste Programa.

O estudante matriculado em regime especial não possui vínculo com o PPGE, apenas cursa componente(s) curricular(es)
isolado(s) e não é considerado aluno regular.

REGIME ESPECIAL DE MATRÍCULA 



Exponho uma passagem do livro de Larrosa (2018), intitulado "Esperando não se sabe o quê: sobre o ofício de
professor", com a qual convido todos e todas junto comigo a resistirmos e re-existirmos neste momento de pandemia:

 
"Por isso, esse 'esperando não se sabe o quê' do título deve ser lido em relação a uma vontade infatigável de recomeçar,
de novo e de novo, opondo ao curso natural das coisas essas separações cada vez mais esburacadas que constituem esta

invenção bela, justa e boa que ainda chamamos de escola. Uma vontade, por outro lado, cada vez mais difícil de
sustentar. Nessa lógica, não posso senão dedicar este livro a todos os professores e professoras de escolas (e universidades)

públicas que, contra o vento e a maré, continuam fazendo bem o seu trabalho (continuam sendo professores) e
levantando diques para que o mundo não se desfaça. Esses diques, é claro, nunca serão suficientemente sólidos, mas
tentarão, pelo menos por um tempo, que o solo em que crescem as crianças e os jovens não seja completamente tóxico."

(LARROSA, 2018, p. 11).
 

FINALIZANDO... 



A coordenação do PPGE agradece!!


