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ORIENTADORES E TEMAS DE PESQUISA 

Departamento  Professores 
Técnicos 

Temáticas de Pesquisa 

 
Português 

Vivianne Linguagem e literatura. 

Célia Linguagem e literatura. 

Deise Linguagem, ensino, inclusão e audiovisual. 

Elisandra Linguagem e literatura. 

Ilma Linguagem e literatura. 

Espanhol Fabiana Contextos e problemáticas escolares, adolescência e 
juventude, temas atuais, cultura hispânica, música e 

cinema. 

Rosana Leitura e escrita, literatura, cultura dos países Latino 
Americanos, cinema, inclusão e problemáticas do 

cotidiano escolar. 

Inglês  Newton Ensino e aprendizagem de línguas; linguagem e 
psicanálise; literatura infantil e juvenil; estudos sobre 

diversidade racial, étnica, cultural, sexual, social, 
linguística e/ou de gênero; cinema; teatro; música. 

Gisele 
 

Ensino e aprendizagem de línguas; estudos de 
gênero; aspectos culturais da língua. 

Letícia Língua e literatura inglesa; estudos de gênero; cinema; 
teatro; música; questões educacionais. 

Francês Sirlene Aquisição de língua e o ensino da língua estrangeira; 
Literatura francesa e 

francófona;Tradução;Interculturalidade;Temas 
relacionados ao cotidiano  escolar. 

Silvana Aquisição de língua e o ensino da língua 
estrangeira;Literatura francesa e francófona; 

Tradução;Interculturalidade; 

Thales Aquisição de língua e o ensino da língua 
estrangeira;Literatura francesa e 

francófona;Tradução;Interculturalidade;Temas 
relacionados ao cotidiano  escolar. 

Arte Wanderley Artes marciais, tecnologias contemporâneas aplicadas 
à educação e as artes visuais, arteterapia, história da 

arte, design, fotografia, altas 
habilidades/superdotação, história em quadrinhos, 

pintura, cinema e hq, educação quântica, psicologia 
transpessoal, ciência e espiritualidade. 

Kely 
 

Teatro, Teatro de Formas Animadas, Teatro Popular, 
Interpretação, Produção Cultural, Culturas Populares, 

Cultura Urbana, Performance, Circo, Dança, 
Expressão Corporal. 

Educação Física Fernanda Esporte, dança e lutas enquanto saúde, lazer, trabalho 



e educação; atividade física, saúde e qualidade de 
vida; Imagem corporal, mídia e mercado. 

Pitias Escola; Educação Popular. Formação Política; 
Juventude; Classe trabalhadora; Esporte; Lazer; 
Atividade Física e Saúde; movimentos sociais; 

Educação física, corpo e saúde. 

Alcir Educação; Educação Física, Manifestação da Cultura 
Corporal (Dança, Lutas, Ginástica, Jogo, Esporte, 

entre outras), Organização do Trabalho Pedagógico e 
Avaliação da Aprendizagem. 

Valléria Corpo; Bullyng; Preconceitos; Gênero e Sexualidade. 

História Rita História da Família, História do Direito, História do 
Conhecimento Científico, Museus e Patrimônio 

Histórico, Estudos Ibéricos. 

Giovanna Imaginários, Gênero e Poder na História e na 
Atualidade.Juventude, Diversidade e Relações Étnico 

Raciais. 

Anna Maria Gênero e história das mulheres no passado e no 
presente, História e imagem 

Allysson História cultural e social (temas: história e cultura afro-
brasileira, indígena e africana, relações étnico-raciais 
[racismo e antirracismo], educação/ensino, música, 

masculinidade, América Latina). 

Geografia Élson Cidade pequena e urbano. Geografia do  Brasil e  da  
América  do Sul. 

 Glauco Cidade e urbano, movimentos contestatórios (artísticos 
e ou políticos), movimentos sociais (urbanos ou 

rurais), educação libertária, crítica do ensino 
tradicional. 

Izabella Ensino-Aprendizagem de Geografia: análises 
relacionadas à educação geográfica, no que se refere 

ao ensino e/ou aprendizagem dos conteúdos 
geográficos;Dinâmica Socioespacial: geografia urbana, 
desenvolvimento socioeconômico, aspectos urbanos e 

rurais. 

Filosofia Evandson Ética, filosofia política, política e cidadania, 
diversidade, democracia e cidadania, 

filosofia e cultura. 

Francisco Ética, filosofia política, filosofia contemporânea, 
tópicos de estética (cinema), novas tecnologias e 

filosofia da informação. 

Biologia Francesca Césio 137. 

Matemática Jecy Jane Ensino de Geometria mediado por tecnologias 

 Miriam  Transtorno do Espectro Autista. Ensino e 
Aprendizagem de Matemática 

Física Guilherme Física atómica.  

Leonardo Física atómica.  

Psicologia Marisa  Temas de psicologia. 

Anna Carime Temas de psicologia. 
 


