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DIVULGAÇÃO DOS NOMES DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

De acordo com o disposto no Edital n⸰ 178/2019, relacionado ao Processo Seletivo para 

Ingresso no Mestrado Acadêmico em Ensino, para participar da Comissão de Seleção do Programa 

de Pós-Graduação vinculada ao citado edital, é necessário declarar-se não impedido, considerando 

as seguintes condições:  

 

“São impedidos de participar das Bancas Examinadoras, os docentes que, em 

relação aos candidatos:  

- for cônjuge, embora separado judicialmente, divorciado ou companheiro;  

- tiver grau de parentesco ascendente ou descendente até terceiro grau;  

- for sócio em atividade profissional; 

- estiver litigando judicial ou administrativamente com candidato ou respectivo 

cônjuge ou companheiro; 

- tiver relação estreita de amizade ou inimizade notória com candidato ou com os 

respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até terceiro grau.”  

 

 

Na sequência, apresentam-se os nomes dos membros da Comissão de Seleção responsável 

pela conferência dos currículos e correção das provas.  

 

Subcomissão de conferência de currículo: 

Na subcomissão de conferência de currículo, o currículo de cada candidato será avaliado por 

servidores, em duplas, que não apresentem relação estreita de amizade ou inimizade notória com o 

candidato cuja conferência do currículo esteja sendo realizada, primando pelo princípio de que os 

atos praticados pelos agentes públicos possuem presunção de legalidade e veracidade do Ato 

Administrativo, à luz do ordenamento constitucional vigente no país.  

 

1- Clara Zeni Camargo Dornelles (docente do programa) 

2- Cristiano Corrêa Ferreira (docente do programa) 

3- Pedro Fernando Teixeira Dorneles (docente do programa) 

4- Renata Hernandez Lindemann (docente do programa) 

5- Sandra Dutra Piovesan (docente do programa) 

6- Sonia Maria da Silva Junqueira (docente do programa) 

7- Valesca Brasil Irala (docente do programa) 

8- Ricardo Costa Brião (representante discente) 
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9- Vanessa Scheeren (representante discente) 

10-  Álvaro Araújo da Costa (técnico da UNIPAMPA) 

 

Subcomissão de avaliação da prova escrita 

Na subcomissão de avaliação da prova escrita, o docente cujo um ou mais candidatos para a 

sua respectiva vaga apresentem relação de estreita amizade ou inimizade notória designará que 

outro professor doutor (pertencente ou não ao quadro de docentes da UNIPAMPA) seja o corretor 

da prova dos candidatos que concorrerão as suas respectivas vagas.  

 

Nome do orientador para o qual o candidato 

se inscreveu: 

Nome do docente avaliador da prova escrita: 

Alessandro de Carvalho Bica Alessandro Carvalho Bica 

Claudete da Silva Martins Lisete Funari Dias 

Cristiano Corrêa Ferreira Sandra Dutra Piovesan 

Dulce Mari da Silva Voss Clara Zeni Camargo Dornelles 

Elena Maria Billig Melo Marcia Firme 

Franceli Brizola Sandra Dutra Piovesan 

Pedro Fernando Teixeira Dorneles Cristiano Corrêa Ferreira 

Renata Hernandez Lindemann Sonia Maria da Silva Junqueira 

Sandra Dutra Piovesan Cristiano Corrêa Ferreira 

Sonia Maria da Silva Junqueira Renata Hernandez Lindemann 

Valesca Brasil Irala Paulo Duarte Filho 

 

A arguição de impedimento ou suspeição de algum dos membros dessa Comissão de Seleção deve 

ter como base as situações previstas no Edital 178/2019, com as devidas justificativas, e, ser 

realizada por e-mail para o endereço eletrônico:  ppgebageselecao@gmail.com , até 07/06/2019. 

Bagé, 06 de junho de 2019. 

 

Coordenadora do PPGMAE 
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