
- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

6a. feira, 01/12/2017 – manhã, sala de estudos da biblioteca – Propgpec

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

10:30h II FÍSICA MARA DESIDÉRIO QUIRINO Centro

11:00h II FÍSICA MARCELO VILELA DA SILVA

PRD- 2015: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva – 3a.ETAPA”

Campus de 
Lotação

Sergio Ferreira de Lima 
oigreslima@gmail.com

ROBSON COSTA DE CASTRO 
prof.robinho@gmail.com

EDUARDO CAPOSSOLI 
educapossoli@gmail.com

SÃO CRISTÓVÃO 
III

EDUARDO CAPOSSOLI 
educapossoli@gmail.com

Sergio Ferreira de Lima 
oigreslima@gmail.com

ROBSON COSTA DE CASTRO 
prof.robinho@gmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

14:00h VIII Carolina Nadaf carolnadaf@hotmail.com

14:30h VIII

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva – 2a.ETAPA”

5a. feira, 16/10/2017 – tarde, sala 206 – Propgpec

Campus de 
Lotação

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

JEFFERSON ANTONIO DA SILVA 
SANTOS

ENGENHO 
NOVO I

ROBERTA MOORE PAMPLONA 
robertampamplona@gmail.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

MARCOS RODRIGUES DE PAIVA 
JUNIOR

SÃO 
CRISTÓVÃO I

CAMILA LIMA 
camila.cmlima@hotmail.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ROBERTA MOORE PAMPLONA 
robertampamplona@gmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

9:30h VI SOCIOLOGIA GABRIELLE COTRIM DALECIO REALENGO

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

2a. feira, 04/09/2017 – manhã, sala 208 – Propgpec

Campus de 
Lotação

ROGÉRIO MENDES DE LIMA 
mendeslima@ibest.com.br

BEATRIZ MUNIZ GESTEIRA 
beatriz_gesteira@yahoo.com.br

CHRISTINE SERTÃ COSTA 
cserta@globo.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

9:00h VII HUMAITÁ

9:30h VII TATIANE MELO DA SILVA HUMAITÁ

10:00h VII THAISSA SILVA DE OLIVEIRA HUMAITÁ

10:30h VII RAFAEL PEPE DE MELLO

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

4a. feira, 27/09/2017 – manhã, sala 206 – Propgpec

Campus de 
Lotação

EDUCAÇÃO 
FÍSICA

ANDRÉ DE FREITAS SOUZA 
COSTA

CLAUDIA  MARIA DE LUCA 
claudiahrato@gmail.com

CINTHIA RAMOS DE PINHO BARRETO 
MAGALHÃES VIEIRA

cinthiaufrj@hotmail.com

SIMONE DA SILVA SALGADO 
sissal@oi.com.br

EDUCAÇÃO 
FÍSICA

CLAUDIA  MARIA DE LUCA 
claudiahrato@gmail.com CINTHIA RAMOS DE PINHO BARRETO 

MAGALHÃES VIEIRA
cinthiaufrj@hotmail.com

NATHALIA GASPAR PERESTRELLO DE  
MENEZES profnathaliacp2@gmail.com

SIMONE DA SILVA SALGADO 
sissal@oi.com.br (coorientadora)

EDUCAÇÃO 
FÍSICA

CLAUDIA  MARIA DE LUCA 
claudiahrato@gmail.com

NATHALIA GASPAR PERESTRELLO DE  
MENEZES profnathaliacp2@gmail.com

SIMONE DA SILVA SALGADO 
sissal@oi.com.br

EDUCAÇÃO 
FÍSICA

SÃO 
CRISTÓVÃO II

FABIANO LANGE SALLES 
fabianols@globo.com

GUILHERME DE CASTRO RIBEIRO 
FERREIRA E SILVA 

guilherme.ef.cp2@gmail.com

SIMONE DA SILVA SALGADO 
sissal@oi.com.br



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

8:30h I

9:00h I MATEMÁTICA

9:30h I MATEMÁTICA LOREDANA LOURENÇOO SPACEK CAXIAS

10:00h I MATEMÁTICA CAXIAS

10:30h I MATEMÁTICA LILIAN DE SANTANA AGUIAR CAXIAS

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

4a. feira, 27/09/2017 – manhã, sala 207 – Propgpec

Campus de 
Lotação

DESENHO 
GEOMÉTRICO

ISABEL BARROS FIAUX DOS 
SANTOS

SÃO CRISTÓVÃO 
IRIS APARECIDA BRASIL 

iabras@terra.com.br
Francisco José Henriques Pereira 

chicojhp@gmail.com 
ALEXANDRE MACHADO SOUTO 
alexandremsouto@hotmail.com

PRISCILA RODRIGUES DA SILVA 
CORRÊA

ENGENHO 
NOVO

Francisco José Henriques Pereira 
chicojhp@gmail.com 

ALEXANDRE MACHADO SOUTO 
alexandremsouto@hotmail.com

IRIS APARECIDA BRASIL 
iabras@terra.com.br

ALEXANDRE MACHADO SOUTO 
alexandremsouto@hotmail.com

Francisco José Henriques Pereira 
chicojhp@gmail.com 

IRIS APARECIDA BRASIL 
iabras@terra.com.br

CLEMILSON PRUDENCIO DA 
SILVA

ALEXANDRE MACHADO SOUTO 
alexandremsouto@hotmail.com

Francisco José Henriques Pereira 
chicojhp@gmail.com 

IRIS APARECIDA BRASIL 
iabras@terra.com.br

ALEXANDRE MACHADO SOUTO 
alexandremsouto@hotmail.com

Francisco José Henriques Pereira 
chicojhp@gmail.com 

IRIS APARECIDA BRASIL 
iabras@terra.com.br



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

10:00h V GEOGRAFIA CENTRO

10:30h V GEOGRAFIA JOÃO VICTOR GASPAR MARTINS HUMAITÁ

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

4a. feira, 27/09/2017 – manhã, sala 208 – Propgpec

Campus de 
Lotação

PRISCILA DANTAS ALVES 
PRAXEDES

Marco Antonio da Costa Santos 
marcoscarol@oi.com.br

CAROLINA LIMA VILELA     carolina-
vilela@hotmail.com

ADJOVANES THADEU SILVA DE ALMEIDA  
adjovanes@hotmail.com

CAROLINA LIMA VILELA     carolina-
vilela@hotmail.com

Marco Antonio da Costa Santos 
marcoscarol@oi.com.br

ADJOVANES THADEU SILVA DE ALMEIDA  
adjovanes@hotmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

15:30h VI SOCIOLOGIA HUMAITÁ Afrânio   Silva afranioliveira@htmail.com Paula

16:00h VI SOCIOLOGIA MARINA DIAS FIGUEIREDO HUMAITÁ Afrânio   Silva afranioliveira@htmail.com

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

4a. feira, 27/09/2017 – tarde, sala 206 – Propgpec

Campus de 
Lotação

ANA CAROLINA PEREIRA 
FERREIRA

MARCELO COSTA DA SILVA 
marcelocosta10@hotmail.com

MARCELO COSTA DA SILVA 
marcelocosta10@hotmail.com

Thiago de Jesus Esteves 
thiago.j.esteves@gmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 2 Banca 3

14:00h VIII

14:30h VIII Carolina Nadaf carolnadaf@hotmail.com

15:00h VIII Carolina Nadaf carolnadaf@hotmail.com

15:30h VIII LIANA DE OLIVEIRA Carolina Nadaf carolnadaf@hotmail.com

16:00h VIII NATHALIA BATISTA DE LIMA

16:30h VIII

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

4a. feira, 27/09/2017 – tarde, sala 207 – Propgpec

Campus de 
Lotação

Banca 1: Supervisor (orientador) ou 
substituto

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

MARCOS RODRIGUES DE PAIVA 
JUNIOR

SÃO 
CRISTÓVÃO I

JORGE LUIZ MARQUES DE MORAES 
jorgelmarques@globo.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ROBERTA MOORE PAMPLONA 
robertampamplona@gmail.com

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

CAMILLA MARQUES DE BARROS 
OLIVIERA

ENGENHO 
NOVO I

ROBERTA MOORE PAMPLONA 
robertampamplona@gmail.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

JEFFERSON ANTONIO DA SILVA 
SANTOS

ENGENHO 
NOVO I

ROBERTA MOORE PAMPLONA 
robertampamplona@gmail.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

ENGENHO 
NOVO I

ROBERTA MOORE PAMPLONA 
robertampamplona@gmail.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

SÃO 
CRISTÓVÃO I

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ÂNGELA VIDAL CONÇALVES 
angelavidalcp2@gmail.com

Daniela Pereira 
(daniela1004@msn.com) 

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

NEUZILENE FERREIRA 
NASCIMENTO BUROCK

SÃO 
CRISTÓVÃO I

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

ÂNGELA VIDAL CONÇALVES 
angelavidalcp2@gmail.com

Daniela Pereira 
(daniela1004@msn.com) 



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

8:00h IV ESPANHOL REALENGO

8:30h IV INGLÊS

AUDITÓRIO RESERVADO DAS 10:00H ÀS 12:00H

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

5a. feira, 28/09/2017 – Auditório, sala 206

Campus de 
Lotação

ALINE FERREIRA DA SILVA DE 
CARVALHO

JOSÉ RICARDO DORDRON DE PINHO 
ricardodordron@bol.com.br

ROGÉRIO DA COSTA NEVES 
rcn.42@hotmail.com

JULIANA VELLOSO 
juvelloso78@gmail.com - 3a. Leva

BÁRBARA CRISTINA MARINHO 
MENDES SILVA

ENGENHO 
NOVO

ROGÉRIO DA COSTA NEVES 
rcn.42@hotmail.com

JOSÉ RICARDO DORDRON DE PINHO 
ricardodordron@bol.com.br

JULIANA VELLOSO 
juvelloso78@gmail.com - 3a. Leva



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

9:00h I MATEMÁTICA SABRINA PERILLO HUMAITÁ RENATO     ALVES renatoalves@cp2.g12.br

9:30h I MATEMÁTICA DANIEL LUIZ CHAVES NETO RENATO     ALVES renatoalves@cp2.g12.br

10:00h I MATEMÁTICA LORENNA SOLIVA DOS SANTOS RENATO     ALVES renatoalves@cp2.g12.br

10:30h I MATEMÁTICA TALITA CORRÊA DE ARAUJO RENATO     ALVES renatoalves@cp2.g12.br

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

5a. feira, 28/09/2017 – manhã, sala 206 – Propgpec

Campus de 
Lotação

DANIEL   MARTINS 
dfnmartins@gmail.com

Rony Henrique Barros 
rony.henrique@hotmail.com

SÃO 
CRISTÓVÃO II

DANIEL   MARTINS 
dfnmartins@gmail.com

Rony Henrique Barros 
rony.henrique@hotmail.com

ENGENHO 
NOVO

DANIEL   MARTINS 
dfnmartins@gmail.com

Rony Henrique Barros 
rony.henrique@hotmail.com

ENGENHO 
NOVO

DANIEL   MARTINS 
dfnmartins@gmail.com

Rony Henrique Barros 
rony.henrique@hotmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

13:30h III PORTUGUÊS GISELLE DA COSTA CAMPOS

14:00h III PORTUGUÊS

14:30h III PORTUGUÊS TATIANE DOS SANTOS TEIXEIRA

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

5a. feira, 28/09/2017 – tarde, sala 206

Campus de 
Lotação

SÃO CRISTÓVÃO 
MARCIO VINÍCIUS DO ROSÁRIO HILÁRIO 

marciohilário@hotmail.com
Marta Rodrigues 

(profmarta2509@gmail.com) 
Ana Maria Bernardes 

anaber10@hotmail.com

PATRÍCIA CRISTINA FERREIRA DE 
ALBUQUERQUE

SÃO CRISTÓVÃO 
MARCIO VINÍCIUS DO ROSÁRIO HILÁRIO 

marciohilário@hotmail.com
Marta Rodrigues 

(profmarta2509@gmail.com) 
Eliane Mello 

eliane.mellolima@gmail.com

SÃO CRISTÓVÃO 
MARCIO VINÍCIUS DO ROSÁRIO HILÁRIO 

marciohilário@hotmail.com
AIRA SUZANA MARTINS 
airamartins@uol.com.br

Silvia Barros 
silvialetras2003@yahoo.com.br



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 2 Banca 3

14:00h IX ANA CAROLINE CAMPOS REALENGO

14:30h IX REALENGO

15:00h IX JESSICA ALMEIDA CORDEIRO REALENGO Carolina Nadaf carolnadaf@hotmail.com

15:30h IX RENATA CRISTINA PEREIRA REALENGO Carolina Nadaf carolnadaf@hotmail.com

16:00h IX REALENGO Carolina Nadaf carolnadaf@hotmail.com

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

5a. feira, 28/09/2017 – tarde,  Auditório – Propgpec

Campus de 
Lotação

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Camila dos Anjos Barros 
barros.camila@gmail.com

 Fernanda Vendas 
fernanda.vendas@gmail.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

DIONICE NASCIMENTO 
OLIVEIRA FREIRE

Camila dos Anjos Barros 
barros.camila@gmail.com

 Fernanda Vendas 
fernanda.vendas@gmail.com

HELEN       JARDIM 
helenprd2016@gmail.com

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Camila dos Anjos Barros 
barros.camila@gmail.com

 Fernanda Vendas 
fernanda.vendas@gmail.com

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Camila dos Anjos Barros 
barros.camila@gmail.com

 Fernanda Vendas 
fernanda.vendas@gmail.com

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

CAMILA ANTONIA DA SILVA 
SANTOS

Camila dos Anjos Barros 
barros.camila@gmail.com

 Fernanda Vendas 
fernanda.vendas@gmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

Hora Área Disciplina Residente Banca 1: Supervisor (orientador) Banca 2 Banca 3

I MATEMÁTICA CAXIAS

desistentes???

I MATEMÁTICA ANA LUCIA RIBEIRO ALELUIA

I MATEMÁTICA HUMAITÁ Regina Posternak rposternak@gmail.com

I MATEMÁTICA HUMAITÁ Regina Posternak rposternak@gmail.com

II QUÍMICA TIJUCA

III PORTUGUÊS ILMA DE BRITO LOPES HUMAITÁ

III PORTUGUÊS VANESSA JOSÉ GOMES

III PORTUGUÊS

PRD- 2016: Bancas dos Produtos Finais da “4a. Leva”

Campus de 
Lotação

DANIELLE DAIANE PEREIRA FROZI 
BRISOLA

ALEXANDRE MACHADO SOUTO 
alexandremsouto@hotmail.com

ENGENHO 
NOVO

Francisco José Henriques Pereira 
chicojhp@gmail.com 

DANIEL CARVALHO DE ALMEIDA 
LIMA

NATHALIA GUIMARAES GAMA 
CARREIRA

SANDRO PAULO DE ASSUMPÇÃO 
OLIVEIRA

CARLOS DA SILVA LOPES 
lopescs@oi.com.br

Marta Rodrigues 
(profmarta2509@gmail.com) 

SÃO CRISTÓVÃO 
MARCIO VINÍCIUS DO ROSÁRIO HILÁRIO 

marciohilário@hotmail.com

VANUSA GLORIA CRUZ 
BAPTISTA

SÃO CRISTÓVÃO 
MARCIO VINÍCIUS DO ROSÁRIO HILÁRIO 

marciohilário@hotmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

IV INGLÊS BRUNA MENEZES RUAS desistentes???

VI SOCIOLOGIA TIAGO COSTA BARCELLOS REALENGO

V GEOGRAFIA HUMAITÁ

VI SOCIOLOGIA KÁSSIA PRISCILLA MACIEL SANTIAGO REALENGO

VI SOCIOLOGIA CHARLES DA SILVA DE MOURA HUMAITÁ

VI SOCIOLOGIA JOYCE GOMES DE CARVALHO HUMAITÁ

VII JULIANA TOURET VARGAS

VIII PRICILLA PACHECO DA SILVA HELEN       JARDIM helenjardim@ig.com.br

IX MARLITA ALVES ORDUNA REALENGO

ENGENHO 
NOVO

ROGÉRIO DA COSTA NEVES 
rcn.42@hotmail.com

Raphael Millet Camarda Correa 
camarda.correa@gmail.com

JOSÉ GUILHERME DE CASTRO 
NÓBREGA

CAROLINA LIMA VILELA     carolina-
vilela@hotmail.com

ROGÉRIO MENDES DE LIMA 
mendeslima@ibest.com.br

MARCELO COSTA DA SILVA 
marcelocosta10@hotmail.com

MARCELO COSTA DA SILVA 
marcelocosta10@hotmail.com

EDUCAÇÃO 
FÍSICA

ENGENHO 
NOVO

Yvone  de  Lima  e  Silva 
yls9@hotmail.com

ANOS INICIAIS DO 
ENSINO 

FUNDAMENTAL

SÃO 
CRISTÓVÃO I

EDUCAÇÃO 
INFANTIL

CAMILA LIMA 
camila.cmlima@hotmail.com



- Os Residentes devem encaminhar aos 3 membros da sua banca, uma cópia digital no formato pdf do seu trabalho com pelo menos 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA em relação ao dia da defesa. 
- No dia da defesa, os Residentes devem trazer uma única cópia impressa do seu trabalho para consulta eventual de todos os membros da banca.
- No dia da defesa os Residentes devem chegar com pelo menos uma hora de antecedência em relações a hora marcada para a sua defesa. Podem acontecer alterações na programação.
- Os Residentes devem levar seus próprios computadores para as respectivas apresentações. As salas da PROPGPEC têm data-show.
- É importante também ter uma versão pdf da sua apresentação em um pen-drive. Caso a defesa seja em outra sala do CPII, usualmente o colégio disponibiliza o "laranjão".
- As defesas são públicas.
- Os Residentes que  tiverem seus produtos finais aprovados (sem restrições ou com solicitações de alterações) devem entregar na biblioteca da PROPGPEC uma cópia impressa e uma cópia em CD 
com capa (versão pdf) do seu trabalho além de uma cópia impressa do Memorial já aprovado pelo Coordenador e pelo Supervisor até no máximo (20 dias/45 dias) após a defesa junto com o 
documento de autorização de entrega devidamente assinado pelo seu Supervisor. (consultar biblioteca para detalhes).
No ato da entrega devem solicitar o NADA CONSTA da biblioteca para poder solicitar o certificado do PRD na secretaria da PROPGPEC, caso já tenham cumprido toda a carga horária do Programa.

II BIOLOGIA VIVIANE DUARTE SILVA CENTRO

II BIOLOGIA FELIPE STEINHAGEM MUNIZ CENTRO

III PORTUGUÊS LEILA DE SOUZA MARINS HUMAITÁ

DENISE MARIA PESSOA 
denisemano@gmail.com

DENISE MARIA PESSOA 
denisemano@gmail.com

AIRA SUZANA MARTINS 
airamartins@uol.com.br


	Planilha1

