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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE/UFAC 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO/PROPEG 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

                          MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 

ADENDO N° 01  

EDITAL PROPEG Nº 06/2018 

EXAME DE SELEÇÃO PARA ADMISSÃO AO MESTRADO ACADÊMICO EM EDUCAÇÃO 
 

 

A Comissão do processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Acre – UFAC (Mestrado em Educação), nomeada pela Portaria n° 1.575, de 25 de maio de 

2018, no uso de suas atribuições legais, informa que foi acrescido o item 3.9 no referido edital com a 

seguinte redação:  

 
3.9 O Quadro de Professores permanentes do PPGE/UFAC que disponibilizaram vagas de 

orientação neste edital, com respectiva linha e objeto de pesquisa, apresenta a seguinte 

configuração:   

  

Linha  Docente   Objeto de Pesquisa  

Política e Gestão 

Educacional   

  

Andréa Maria Lopes Dantas  
http://lattes.cnpq.br/5583303083405308  

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da educação e 

orienta trabalhos com foco nos seguintes temas: Educação, 

História da Educação, história do impresso, educação 

superior e educação infantil. 

Lúcia de Fátima Melo   
http://lattes.cnpq.br/1569844032145972  

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da educação e 

orienta trabalhos com foco nas políticas educacionais  

direcionadas a todas as etapas da Educação Básica e ao 

Ensino Superior e temáticas atinentes à Gestão Escolar, tais 

como: Gestão Democrática, Diretores Escolares, Projeto 

Político Pedagógico e Conselho Escolar.   

Mark Clark Assen de Carvalho  
http://lattes.cnpq.br/0736995836464424 

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da educação e 

orienta trabalhos vinculados às seguintes temáticas: política 

educacional, formação de professores, processos de 

organização, gestão e avaliação do trabalho pedagógico 

escolar, história das instituições e percursos escolares; 

gestão democrática; financiamento e avaliação da educação 

na educação básica. 

Pelegrino Santos Verçosa  
http://lattes.cnpq.br/5625629267240134 

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da Educação e 

orienta trabalhos com ênfase em políticas educacionais. 

Organização da Educação Básica e Financiamento da 

Educação.  

Rafael  Marques Gonçalves 
http://lattes.cnpq.br/0460662499829326 

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da Educação e 

orienta trabalhos com ênfase em currículo, Políticas de 

Currículo, Práticas Cotidianas e Cotidiano Escolar.  
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Formação de 

professores e 

Trabalho Docente 

Antônio Igor Barreto Pereira  
http://lattes.cnpq.br/8373952787386213 

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da Educação e  

orienta trabalhos relacionados aos temas: teorias e 

processos de desenvolvimento e aprendizagem, autoridade 

e conflitos nas relações educacionais, violência escolar e 

mal-estar docente.  

Ednaceli Abreu Damasceno  
http://lattes.cnpq.br/1609207614563309 

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da Educação e 

orienta trabalhos nas seguintes linhas: currículo e práticas 

pedagógicas; formação de professores (inicial e 

continuada); planejamento e organização do trabalho 

pedagógico; políticas públicas educacionais; saberes e 

trabalho docente.  

Lenilda Rego de Albuquerque Faria 
http://lattes.cnpq.br/1440104715603783  

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da Educação, 

concentrando seus trabalhos de orientação na Pedagogia, 

na Didática e formação de professores, ancorados na 

Teoria do Materialismo Histórico-Dialético, Pedagogia 

Histórico-Crítica e aproximações com a Teoria Histórico-

Cultural.   

Tânia Mara Rezende Machado   
http://lattes.cnpq.br/9921782830215348  

 Desenvolve estudos e pesquisas na área da Educação, 

com ênfase em currículo, atuando principalmente nos 

seguintes temas: políticas educacionais e curriculares, 

formação de professores e Ensino de História. 

  

 

 

Rio Branco, 05 de junho de 2018.  

 

 

Profa. Dra. Tânia Mara Rezende Machado 

Presidente da Comissão (Portaria 1.575/2018) 


