
 

 

 

 

 

 

A Agenda do Banco Interamericano de Desenvolvimento para a Educação: um estudo do acordo com a Rede 
Municipal de Educação de Florianópolis. Mariano Moura Melgarejo (Mestrado - 2017) 

A Arte de Ensinar a Capoeira, na Roda e na Vida: Pedagogia da Capoeiragem de Norival Moreira de Oliveira - 
Mestre Nô. Joseane pinho Corrêa (Mestrado 2018) 

A Avaliação na Educação Infantil: análise da produção acadêmica brasileira presente nas reuniões anuais da 
ANPEd entre 1993 e 2003. Senhorinha de Jesus Pit Paz (Mestrado - 2005) 

A Avaliação nas Escolas Públicas Municipais de Florianópolis: avaliar para regular. Rosilene Amorim dos Anjos 
(Mestrado - 2013) 

A cidade, o urbano e a geografia escolar: reflexões a partir de práticas pedagógicas no Ensino Fundamental de 
Florianópolis/SC – Santiago Alves Siqueira (Mestrado - 2012) 

A constituição da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito: 1935-1992. Pedro Cabral Filho (Mestrado - 
1998) 

A construção da identidade das profissionais de educação infantil: entre o feminino e o profissional. Ana Beatriz 
Cerisara (Doutorado - 1996) 

A construção das lições de coisas da série fontes para instrução elementar no período de 1920 a 1950 – Ada 
Carolina Freitas Fontes (Mestrado - 2011) 

A construção de uma nova ordem: catolicismo e ideal nacional em Santa Catarina (1930-1945). Rogério Luiz de 
Souza (Mestrado - 1996) 

A construção do Currículo de Geografia na rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC. Santiago Alves de 
Siqueira (Doutorado - 2018). 

A construção do signo numérico em situação de ensino. Manoel Orisvaldo de Moura (Doutorado - 1992) 

A Construção Social do “Ofício de Aluno” na Educação Infantil: A visão de pais e professores. Cristina Doneda 
Losso (Mestrado - 2009) 

A contribuição das lições de coisas da série fontes para a instrução elementar no período de 1920 a 1950. Ada 
Carolina Freitas Fontes (Mestrado - 2011) 

A década de 1980 e os embates curriculares: a proposta para o ensino de história em Florianópolis. José 
Fernandes Costa (Mestrado - 2001) 

A docência e suas práticas a partir da inserção dos computadores móveis do projeto um computador por aluno 
na grande Florianópolis. Tatiane Rousseau Machado (Mestrado - 2013) 

A Docência na Educação Infantil como Ato Pedagógico.  Joselma Salazar de Castro (Doutorado - 2016) 
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Adotiva Liberato Valentim: Memórias sobre uma professora de origem africana em Florianópolis (1931 a 1986): 
Uma exposição histórica como ação educativa. Adriana May de Aguiar (Mestrado 2018)  

A educação do deficiente auditivo: reabilitação ou escolaridade? Maria Aparecida Leite Soares (Mestrado - 1990) 

A escola e a leitura: prática pedagógica da leitura e produção textual. Rosetenair Feijó Scharf (Mestrado - 2000) 

A escolaridade especial do deficiente auditivo: estudo crítico sobre os procedimentos didáticos especiais. Mônica 
Moreira de Oliveira Braga Cukierkorn (Mestrado - 1996) 

A formação continuada dos profissionais da educação da Rede Municipal de Florianópolis Governamento e 
constituição de subjetividades docentes. Karina de Araújo Dias (Doutorado - 2017) 

A formação continuada na Educação Infantil: avaliação e expectativas das profissionais da Rede Municipal de 
Florianópolis - Edna Aparecida Soares dos Santos (Mestrado - 2014) 

A formação de professores de educação artística e sua complexidade pedagógica. Maria Cristina da Rosa 
(Mestrado - 1998) 

A formação do leitor-literário na Educação Infantil: A interação da palavra da vida cotidiana com a palavra 
literária. Nívia Barros Escouto (Mestrado - 2013) 

A formação em serviço de professoras em séries iniciais no próprio espaço escolar em Florianópolis, Gestão 
Frente Popular – 92/96. Deisi Cord (Mestrado - 2000) 

A importância da formação (psico)linguística do alfabetizador para obtenção de bons resultados na 
alfabetização. Andréa do Prado Felippe (Dissertação - 2015) 

A infância de papel e o papel da infância. Jodete Bayer Gomes Fullgraf (Mestrado - 2001) 

A Iniciação Científica Júnior (ICJ): aproximações da educação superior com a educação básica. Adriano de 
Oliveira (Doutorado - 2015) 

A literatura de temática da cultura africana e afro-brasileira nos acervos do Programa Nacional Bibliotecas da 
Escola (PNBE) para Educação Infantil. Tatiana Valentin Mina Bernardes (Mestrado - 2018) 

"A Manta é o Espaço da Vida Democrática da Sala" - Orientações Curriculares Para a Educação Pré-Escolar, 
Trabalho Pedagógico e Modos de Participação das Crianças (Mestrado - 2017) 

A morte e as mortes na obra de Juan Rulfo. Vilmar Machado Euzébio (Mestrado - 2008) 

A observação e o registro pedagógico na formação em serviço: um estudo sobre as relações teórico-práticas com 
professoras da educação infantil. Rejane Tereza Marcus Bodnar (Mestrado - 2007) 

A organização pedagógica de professoras das séries iniciais do ensino fundamental. Lara Duarte Souto Maior 
(Mestrado - 2005) 

A participação das crianças nos websites das escolas municipais de Florianópolis. Rosane Maria Kreuch 
(Mestrado - 2008) 

A participação do bibliotecário no despertar do senso crítico do aluno: uma investigação na Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis. Fernanda de Sales (Mestrado - 2004) 

A participação infantil nas ações pedagógicas: um estudo das relações educativas em um contexto de educação 
infantil pública. Giselle Silva Machado de Vasconcelos (Doutorado - 2017) 

A pesquisa em educação infantil no Brasil: trajetória recente e perspectivas de consolidação de uma pedagogia. 
Eloísa Acires Candal Rocha (Doutorado - 1999) 



A pesquisa escolar como elemento integrador dos recursos de biblioteca, internet e sala de aula para a 
construção do conhecimento. Vanessa Luiz Neunzig (Mestrado - 2004) 

A prática educativa em um processo de incorporação das Tecnologias Móveis na Escola – Suleica Fernanda 
Biesdorf Kretzer (Mestrado - 2014) 

A prática pedagógica nas instituições de educação infantil: um estudo de caso sobre o que indicam as 
professoras. Isabela Jane Steininger (Mestrado - 2009) 

A recepção contemporânea da literatura infantil de Monteiro Lobato: o professor-leitor e a leitura literária na 
prática pedagógica com as crianças pequenas - Eliane Santana Dias Debus (Doutorado - 2004) 

A reforma da formação inicial dos Professores da educação básica nos anos de 1990 – desvelando as tessituras 
da proposta governamental. Roselane Fátima Campos (Doutorado - 2002) 

A relevância da linguagem para o desenvolvimento humano: contribuições da perspectiva Vygostskiana para a 
educação. Maria Aparecida Lapa de Aguiar (Mestrado - 1998) 

A representação de professores de educação física sobre sua docência em Creches e  Núcleos de Educação 
Infantil (NEIs). Aretuza Suzay Mattos (Mestrado - 2012) 

A rotina no dia-a-dia da creche: entre o proposto e o vivido. Rosa Batista (Mestrado - 1998) 

Abordagem Interdisciplinar no Ensino Curricular de Música: A Percepção dos Educadores Envolvidos no Projeto 
"Regiões Brasileiras". Rose de Fátima Pinheiro Aguiar e Silva (Mestrado - 2016) 

Administração escolar: perspectiva e possibilidades de autodeterminação real. João Carlos da Gama (Mestrado - 
1996) 

Alfabetização sob o olhar dos alfabetizadores: Um estudo sobre essencialidades, valorações fundamento e ações 
no ensino da escrita na escola – Fernanda Cargnin Gonçalves (Mestrado - 2011) 

Alunos considerados portadores de necessidades educativas especiais nas redes publicas de ensino regular: 
integração ou exclusão? Maria Sylvia Cardoso Carneiro (Mestrado - 1996) 

Ambientalização Curricular na Educação Infantil: Um Diálogo Possível a Partir das Relações com a Natureza, o 
Afeto e o Cuidado. Irene Vonsovicz Zeglin (Mestrado - 2016) 

"A manta é o espaço da vida democrática da sala" - Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar, 
Trabalho Pedagógico e Modos de Participação das Crianças. Renata Veiga (Mestrado,2017).  

Ambientes informatizados e formação continuada de professores: um estudo sobre a implementação do Proinfo 
e do núcleo de tecnologia educacional nas escolas públicas municipais de Florianópolis. Deyse Aparecida Turnês 
Shui (Mestrado - 2003) 

Análise das bases teórico-metodológicas da educação especial. Lenita Gama Cambaúva (Mestrado - 1988) 

Análise de dados no início da escolaridade: uma realização de ensino por meio dos registros de representação 
semiótica. Roberta Schnorr Buehring (Mestrado - 2006) 

Aprendizagem escolar e tecnologias digitais: Controvérsias reveladas por alunos/as do ensino fundamental. 
Diane Schlieck (Mestrado - 2018) 

Aprendizagem significativa para o cálculo diferencial: uma possibilidade no contexto das ciências biológicas. 
Edilton Luis Piacentini (Mestrado - 2003) 

Arquitetura, Espaços, Tempos e materiais: A Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(1976-2012) - Adriana de Souza Broering (Mestrado - 2014) 

http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/14_11_2018_11.15.10.8e615b01894df923c9c829a91206a51b.pdf
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/14_11_2018_11.15.10.8e615b01894df923c9c829a91206a51b.pdf


Articulações entre Literatura e Experimentação no Ensino de Ciências. Simone dos Santos Ribeiro (Mestrado - 
2016) 

As condições de resistência e vitalidade de uma língua minoritária no contexto sociolinguístico brasileiro. 
Marlene Maria Ogliari (Doutorado - 1999) 

As crianças no interior da creche: a educação e o cuidado nos momentos de sono, higiene e alimentação. Ângela 
Maria Scalabrin Coutinho (Mestrado - 2002) 

As dimensões lúdicas da experiência de infância: Entre os registros de brinquedos e brincadeiras da obra de 
Franklin Cascaes e a memória de infância de velhos moradores da Ilha de Santa Catarina e de velhos açorianos 
de “Além-Mar” – Francisco Emílio de Medeiros (Mestrado - 2011) 

As formas de significação como mediação da consciência: um estudo sobre o movimento da consciência de um 
grupo de professores. Wanda Maria Junqueira Neves (Doutorado - 1997) 

As Múltiplas Determinações da Exoneração no Serviço Público (Prefeitura Municipal de Florianópolis, 2000-2010) 
- Adélia Doraci de Oliveira (Doutorado - 2013) 

As relações creche-famílias: um estudo de caso. Maria Aparecida Maistro (Mestrado - 1997) 

Associação de comportamentos relacionados à saúde com a aptidão cardiorrespiratória em adolescentes. Rafael 
Martins da Costa (Mestrado- 2019) 

       As vozes silenciadas em Sinfonia em Branco, de Adriana Lisboa. Helena Schoepf (Mestrado - 2017) 

Avaliação de contexto na Educação Infantil: um processo de reflexão sobre o trabalho pedagógico em uma 
instituição educativa na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis/SC. Andréia do Carmo (Mestrado - 2018) 

Avaliação em Educação Especial: Tecnologia de Governamento no Atendimento Educacional Especializado. 
Grasiela Maria Silva Rios (Mestrado - 2013) 

Bem estar do trabalhador docente em educação física da região sul do Brasil. Jorge Both (Doutorado - 2011) 

Boi-de-mamão: uma brincadeira de rua no chão da educação infantil: diálogos com a cultura popular. Dione 
Raizer (Mestrado - 2008) 

Caracterização do Desempenho em Leitura, Escrita e Lateralidade em Escolares do Ensino Fundamental. Regina 
Ferrazoli Camargo Xavier (Mestrado - 2011) 

Casa Familiar Rural Santa Catarina: contradições no encaminhamento político da proposta. Deisy M. R. da Luz 
(Mestrado - 2002) 

Cena da prova Floripa: um diálogo com professoras de ciências da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 
José Pedro Simas Filho (Doutorado – 2018)  

Chiquinha Gonzaga em Discurso: narrativas sobre a vida e obra de uma artista brasileira. Rodrigo Cantos Savelli 
Gomes (Doutorado - 2018) 

Concepções de brincar entre profissionais de educação infantil: implicações para a pratica institucional. Gisela 
Wajskop (Doutorado - 1996) 

Concepções de corpo em livros de educação física: uma leitura em obras de autores brasileiros publicadas nos 
anos 80 e 90. Francisco Emílio de Medeiros (Mestrado - 1999) 

Concepções de Professores da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: Educação de Jovens Adultos e 
Conhecimento (Escolar). Anderson Carlos Santos de Abreu (Mestrado - 2014) 

Cônicas e Suas Propriedade Notáveis. Lindomar Duarte de Souza (Mestrado - 2014)  



Consciência Fonológica e Relações Grafema-Fonema na Alfabetização: Contribuições de um Programa de Ensino 
de Curta Duração. Marco Cesar Krüger da Silva (Mestrado 2018) 

Creche e família: uma relação possível?. Aucy Bernini Braga (Mestrado - 2003) 

Crianças e adultos na creche: marcas de uma relação. Altino José Martins Filho (Mestrado - 2005) 

Crianças e computadores: discutindo o uso das tecnologias de informação e comunicação na educação infantil. 
Carolina Borges Souza (Mestrado - 2003) 

Crianças Migrantes: Sentidos e Memórias da Objetividade Vivida - Karina Strohhecker Lisa Alcubierre (Mestrado 
2017). 

Critérios de avaliação institucional para pólos de educação à distância. Fernando José Spanhol (Doutorado - 
2007) 

Da cadeira às carteiras escolares individuais: entre mudanças e permanências na materialidade da escola 
primária catarinense (1836- 1914). Raquel Xavier de Souza Castro (Mestrado - 2009) 

Democratização da Educação Infantil no Município de Florianópolis: uma análise das "creches ampliadas" - 
Marlise Oestreich (Mestrado - 2011) 

Democratizando a gestão: os conselhos de escola e as eleições de diretores na rede municipal de ensino de 
Florianópolis. Márcia Bressan Carminati (Mestrado - 2002) 

Desordem coordenativa desenvolvimental em crianças de 7 a 8 anos de idade. Cristiani de França (Mestrado - 
2008) 

Deu, já brincamos demais!: as vozes das crianças diante da lógica dos adultos na creche: transgressão ou 
disciplina? Elaine de Paula (Mestrado - 2007) 

Diálogos sobre o “não aprender”. Regina Célia Linhares Hostins (Mestrado - 2000) 

Discursos da Diretora e Coordenadores/as Escolares Sobre as Dinâmicas de Administração/Gestão Escolar de um 
Terrítório Educativo de Intervenção Prioritária. Janair Mezzari (Mestrado - 2016) 

Dissertação de Mestrado Revisitando Registros e Memórias: reflexões de uma professora sobre oficinas de 
música para crianças. (Mestrado - 2017)   

Do perfil desejado - A Invenção da professora de Educação Infantil s Rede Municipal de Ensino de Florianópolis 
(1976-1980) - Patrícia Regina Silveira de Sá Brant (Mestrado - 2013) 

Do Programa mais Educação à Educação Integral: Currículo como Movimento Indutor. Paula Cortinhas de 
Carvalho Becker (Mestrado - 2015) 

Educação ambiental como processo transversal do currículo escolar. Luiz Batista Fontanela (Mestrado - 2001) 

Educação de 0 a 3 anos: A Qualidade na Pespectiva das Famílias de uma Creche Conveniada. Zenaide de Sousa 
Machado (Mestrado - 2015) 

Educação de pessoas surdas: novos olhares sobre as questões do ensinar e do aprender língua portuguesa. 
Idavania Maria de Souza Basso (Mestrado - 2003) 

Educação Física com Bebês: As Práticas Pedagógicas nas Creches da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. 
Mirte Adriane Varotto (Mestrado - 2015) 

 Educação (Física) na Cultura Digital: Formação Continuada com Professores de Escolas Publicas de Santa Catarina 
 na Modalidade EAD. Juliano Silveira. (Doutorado 2018) 



Educação infantil para além do discurso da qualidade: sentidos e significações da educação infantil para pais, 
professores e crianças. Janaina da Silva João (Mestrado - 2007) 

Educação Sexual em Debate nas Ondas da Rádio UDESC FM 100.1 Florianópolis: Estudo de Caso dos Programas 
Gravados de 2007 a 2015. Márcia de Freitas (Mestrado - 2016) 

Educación Ambiental em las Àreas Pretegidas: El caso del Parque Mucicipal da Lagoa do Peri, Florianópolis, SC, 
Brasil. Juliane Lima Pedrini (Doutorado - 2015) 

Egressos da Educação de Jovens e Adultos e a Permanência no Ensino Médio Regular Noturno. José Manoel Cruz 
Pereira Nunes (Mestrado - 2009) 

Entre o lápis e o mouse: práticas docentes e tecnologias da comunicação digital. Bethânia Medeiros Geremias 
(Mestrado - 2007) 

Ensino-aprendizagem da escrita subsidiado por um projeto de letramento: a crônica e a construção de um 
projeto de dizer em uma turma de 8º ano de uma escola pública de Florianópolis. Rita de Cássia Péres (Mestrado 
- 2018) 

Escola a Tempo inteiro: Análise dos Discursos Especializados. Claúdia da Silva (Dissertação - 2015) 

Escola de aprendizes marinheiros e as crianças desvalidas Desterro (SC): 1857-1889. Velôr Pereira Carpes da Silva 
(Mestrado - 2002) 

Escola regular de ensino: um desafio à inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais. Fátima 
Barretta Rosal (Mestrado - 2004) 

Escuelas de futebol: lo que son, lo que pretendem. Neusa Gelsleichter (Mestrado - 2000) 

Esporte para todos (EPT): a reinvenção da alegria brasileira (1971-1985). Nailze Pereira de Azevedo Pazin 
(Doutorado - 2014) 

Estudo exploratório de apoio à gestão descentralizada de resíduos sólidos: o caso de Canavieiras. Luiz Valmir 
Pazini Figueiredo (Mestrado - 1998) 

Exclamações, interrogações e reticências na instituição de educação infantil: uma análise a partir da teoria sócio-
interacionista de Vygotski. Maria Lucia de A. Machado (Mestrado - 1993) 

Exclusão vestida de inclusão? A percepção desta dialética para educadores. Mônica Wendehausen (Mestrado - 
2005) 

Exercício curatorial na Escola: Um experimento em curso. Loélia Maia dos Santos (Mestrado Profissional em 
Artes PROF Artes/CAPES - 2016) 

Experiências (Corporais) da Infância em Memórias de Professoras. Carmem Lúcia Nunes Vieira (Tese - 2016) 

Falando a Gente Encontra a Solução: Estudo de Caso sobre a Percepção dos Alunos e Alunas Participantes do 
Projeto Crimes Virtuais. Fernanda Beatriz Ferreira de Macedo (Mestrado - 2018) 

Família de crianças com deficiência: o que pensam sobre o processo de Inclusão na Educação Infantil - Liziane 
Rzatki Morro (Mestrado - 2014) 

Filmes Cinematográficos como Organizadores Prévios para uma Aprendizagem Matemática Significativa. 
Rosangela Silveira da Rosa (Mestrado - 2015) 

Formação Continuada numa Perspectiva da Educação para a Inteireza: Uma Necessidade do Professor de 
Creche. Dinorá Meinicke (Doutorado - 2017) 



Formação Continuada de Professores para a Utilização, Integração e Apropriação das Tecnologias e Mídias 
Digitais na Prática Pedagógica à Luz do Pensamento Complexo . Taís Wojciechowski Santos (Doutorado -2019) 

Formação Continuada para diversidade Ético-racial – Desafios Pedagógicos no campo das ações afirmativas na 
Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, 2011. Karina de Araújo Dias (Mestrado - 2011) 

Formação de professores para o uso das tecnologias digitais: um estudo aos núcleos de tecnologia educacional 
do Estado de Santa Catarina. Roberta Fantin Schnell (Mestrado - 2010) 

Formação profissional para educação infantil: subsídios para idealização e implementação de projetos. Maria 
Lucia de A. Machado (Doutorado - 1998) 

Formação superior à distância e suas repercussões na prática de professores alfabetizadores. Adriana Breves 
Lima (Mestrado - 2009) 

"Frutos do suor" Relações de exploração, produção e dependência do Trabalho Doméstico na Corte Imperial 
(1822 - 1888). Daniela Fernanda Sbravati (Doutorado - 2018) 

Funcionalidade e Qualidade de Vida das Crianças com Deficiência Inseridas na Educação infantil. Patrícia 
Domingos dos Santos (Mestrado - 2016) 

Gênero e Sexualidade - Discursos e Representações na percepção de bibliotecários(as) da Rede Municipal de 
Ensino de Florianópolis. Guilherme Martins (Mestrado - 2018) 

Gestão Democrática da Educação Infantil: Desafios Fragilidades e Possibilidades. Simone Fritsche (Mestrado – 
2019) 

Gestão Democrática e Práticas Participativas na Educação Infantil: Um Estudo de Caso numa Creche Pública 
Municipal. Juliana Ribeiro Alves Franzoni (Dissertação - 2015) 

Guerra e poesia: lutas simbólicas do modernismo. Rita Lenira de Freitas Bittencourt (Mestrado - 1999) 

Inclusão Escolar: o que falam as crianças da educação infantil. Cristina Richter Costa (Mestrado - 2014) 

Inovar é preciso: concepções de inovação em educação dos programas Proinfo, Enlarces e Educar. Claudia Maria 
Francisca Teixeira (Mestrado - 2010) 

Inserção na creche e relações sociais: estudo de caso de um bebê recém-chegado. Rúbia Eneida Holz Jacques 
(Mestrado - 2014) 

Intensificação do trabalho docente: Contradições da política de economizar professores. Márcia Luzia dos Santos 
(Mestrado - 2013) 

Interação entre sistemas agroindustriais. Modelos alimentares e saúde da população, estudo aplicado ao arroz. 
Angélica Margarete Magalhães (Mestrado - 2010) 

Interdisciplinaridade e ensino: uma relação insólita. Maria Isabel Batista Serrão (Mestrado - 1994) 

Inter-relações entre linguagens no ensino de arte. Sandra Conceição Nunes (Mestrado - 2010) 

Jogo, brincadeira e cultura na educação infantil. Mônica Fantin (Mestrado - 1996) 

Leituras do Pisa: Sentidos sobre Ciências e Tecnologias em sala de aula de ciências – José Pedro Simas Filho 
(Mestrado - 2012) 

Letramento Informacional na Educação Básica: Percepções da Direção Escolar. Fernanda Cláudia Lücmann da 
Silva (Mestrado - 2017) 



Literatura Infantil em Sites Educativos: Um Olhar Sobre a Formação do Leitor/a dos Anos Iniciais. Elika da Silva 
(Mestrado - 2016) 

Literatura Infantil na Perspectiva dos Estudos Culturais: Por uma Infância Plural. Ivonete Sueli Segala Pereira 
(Mestrado - 2014) 

Lugar de criança e adolescente é no orçamento. Alessandra Maria de Espíndola (Mestrado - 2008) 

Lutas e resistências dos servidores públicos contra a aplicação das políticas neoliberais na Prefeitura Municipal 
de Florianópolis entre 1997 à 2000. Marcos Francisco da Silva (Mestrado - 2004) 

Mas eu não falo a língua deles!”: as relações sociais de bebês num contexto de educação infantil, 2008. Rosinete 
Valdeci Schmitt (Mestrado - 2015) 

Matriz de Leslie aplicada aos modelos populacionais. Marisa Maria Onofre (Mestrado - 2017) 

Mídia-educação no contexto escolar: mapeamento crítico dos trabalhos realizados nas escolas de ensino 
fundamental em Florianópolis. Sílvio da Costa Pereira (Mestrado - 2008) 

Miradas no caleidoscópio: Oficinas de multiletramentos com dispositivos móveis na criação de narrativas digitais 
na educação básica. Sandra Dias da Luz (Mestrado - 2017) 

Morfoanatomia de reófita dyckia brevifolia Baker (bromeliaceae). Ghislaine Maria Lobo (Mestrado - 2007) 

Mudar é difícil, mas é possível: estudo de caso da construção de uma Revista Digital no ensino de Língua 
Portuguesa. Aline Silva Zilli (Mestrado - 2017) 

O "Diário de Classe" de Isadora Faber: verdades inconvenientes nas relações pedagógicas em uma escola da rede 
municipal de ensino de Florianópolis. Leandro da Costa (Mestrado - 2016) 

O acesso de crianças de zero a seis anos à educação infantil de Florianópolis: uma análise sócio demográfica de 
crianças em "lista de espera". João Dimas Nazário (Mestrado - 2011) 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sua repercussão na mudança das práticas pedagógicas na 
perspectiva da educação inclusiva: Um estudo sobre as escolas comuns da Rede Municipal de Florianópolis/SC. 
Rosângela Machado (Doutorado - 2013) 

O ato de dizer na esfera escolar: Reverberações do ideário histórico-cultural no ensino da produção textual 
escrita.  Karoliny Correia (Mestrado - 2013) 

O currículo oculto no ensino do teatro na Rede de Educação de Florianópolis. Waleska Regina Becker Coelho de 
Franceschi (Mestrado - 2008) 

O deficiente auditivo e a escola: relatos de algumas experiências. Clay Rienzo Balieiro (Mestrado - 1999) 

O Desenvolvimento da Leitura em Alunos Promovidos com Restrição. Cristiane Rossato (Dissertação - 2015) 

O ensino da leitura em escolas isoladas de Florianópolis: entre o prescrito e o ensinado (1949-1956). Ângela 
Beirith (Mestrado - 2009) 

O ensino da Matemática no primeiro ciclo do ensino básico: a apropriação do sistema de numeração decimal – 
Estudo de caso. Adriane Carmem Biondo (Mestrado - 2017) 

O ensino e o brincar na prática pedagógica dos anos iniciais; Uma leitura através das teorias de Maria 
Montessori e Freinet. Cristiane Manica Nunes (Mestrado - 2011) 

O Ensino Fundamental de nove anos no Brasil: Uma Análise da Produção Discente (2006-2010). Gisela Maria 
Silveira Colombi (Mestrado - 2012) 



O ensino público primário em Florianópolis da Constituição Federal de 1946 à lei de diretrizes e bases de 1961: o 
surgimento de uma rede municipal de educação. Pedro Cabral Filho (Doutorado - 2004) 

O espaço em escolas públicas municipais de Florianópolis e sua implicação nas escolhas curriculares de 
professores de Educação Física. André Justino dos Santos Costa (Mestrado - 2015) 

O espaço na Educação infantil: A constituição do lugar da criança como indicador de qualidade. Maurícia Santos 
de Holanda Bezerra (Mestrado - 2013) 

O gênero textual na formação docente e na sala de aula: cenas de compreensão, produção e divulgação de 
texto. Isaac Ferreira (Doutorado - 2007) 

O Gosto e suas Implicações no Planejamento Pedagógico na Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis - SC. Ricardo Augusto Rocha (Mestrado - 2018) 

O ideário gerencial no trabalho do diretor escolar: concepções, contradições e resistência. Alcilea Medeiros 
Cardoso (Mestrado - 2008) 

O Laptop Educacional na Escola: com a Palavra os Alunos. Stela Mary Machado Gotz (Mestrado - 2015) 

O Lugar da Literatura Infantil no Projeto Político Pedagógico das Instituições Públicas de Educação Infantil da 
Rede Municipal de Educação de Florianópolis. Simoni Conceição Rodrigues Claudino (Mestrado 2017) 

O processo de adoecimento dos professores do ensino fundamental de Florianópolis e suas possibilidades de 
resistência a esse processo.  Rosangela Soldatelli (Doutorado - 2011) 

O processo de avaliação das crianças no contexto da Educação Infantil. Fábio Tomaz Alves (Mestrado - 2011) 

O processo de formação continuada dos professores e professoras de educação física que atuam na educação 
infantil no município de Florianópolis: 1993-2004. Adriana Maria Pereira Wendhausen (Mestrado - 2006) 

O professor como mediador frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos de séries iniciais de escolas 
públicas de Florianópolis um olhar psicopedagógico. Brígida Maria Salvi (Mestrado - 2007) 

O que significa mais tempo na escola? Sobre as políticas de jornada em tempo integral nos microcontextos das 
Redes Municipais de Ensino. Vânio Cersar Seemann (Mestrado - 2016) 

O Sistema Apostilado na Rede Municipal de Ensino de Florinanópolis: "Caminho" para medidas privatistas e 
Desvalorização da Educação. Aldani Sionei de Andrade Frutuoso (Mestrado - 2014) 

O sistema educacional família e escola na Rede Municipal de Florianópolis: estratégias de governamento de 
professores. Raquel de Melo Giacomini (Mestrado - 2013) 

O tempo de engenho: a modernização recente de Florianópolis considerada a partir da trajetória e obra do 
Grupo Engenho (História e fontes para o ensino de História).  Ricardo Pinho (Mestrado - 2016) 

O trabalho da oralidade nas escolas municipais de Florianópolis, da teoria da grande divisa aos PCNs: o desafio 
ainda continua. Maria Letícia Naime-Muza. (Mestrado - 2014) 

Oficinas do jogo: o desenvolvimento da imaginação na educação física da educação infantil. Geisa Mara Laguna 
Santana (Mestrado - 2008) 

Oficinas do jogo: uma abordagem pedagógica transdisciplinar nas séries iniciais do ensino fundamental. Atagy 
Terezinha Maciel Feijó (Mestrado - 2005) 

"Olha só, ele me enganou! Estava com sono até agora...". O que nos dizem os bebês? Aproximação às práticas de 
cuidado a partir da etnografia na Educação Infantil. Jacira Carla Bosquetti Muniz (Mestrado - 2017) 

Olhar pelas fronteiras – O diálogo estético entre esferas sociais. Solange Rocha dos Santos (Mestrado - 2013) 



Os Usos Sociais dos Livros no Jardim de Infância. Silvani Kempf Bolgenhagem (Doutorado - 2014) 

Pacto Nacional pela Educação na idade certa: contribuições à prática pedagógica de professores que ensinam 
matemática em classes de alfabetização. Daniela Guse Weber (Mestrado - 2018) 

Participação das famílias na instituição pública da educação infantil: limites e possibilidades. Marilde Juçara da 
Fonseca (Mestrado - 2000) 

Perfil de desenvolvimento de escolares de 10 a 14 anos da Ilha de Santa Catarina. Zenite Machado (Mestrado - 
1997) 

Perfil profissional de professores de educação especial: o que os concursos públicos revelam?. Marilene Faria 
Büttenberder (Mestrado - 2017) 

Perfil leitor de educadores no contexto da formação permanente da Secretaria Municipal de Educação de 
Florianópolis. Heliete Schütz Millack (Mestrado - 2015) 

Personal dance: uma proposta empreendedora. Chames Maria Stalliviere Gariba (Mestrado - 2002) 

Perspectivas de Professores de Música sobre o uso da Percussão no Ensino Fundamental. Rafael Martins 
Gonçalves (Mestrado - 2016) 

“Pintou? Agora chega! É a vez do amiguinho!” A Educação Infantil Reivindica a Experiência. Cristiane Januario 
(Mestrado - 2018) 

Plano de Desenvolvimento da Escola Interativo: Expressão da Nova Gestão Pública na Educação Básica. Fabrício 
Zimmermann Souza (Dissertação - 2015) 

Pontes que se estabelecem em educação sexual: Um diálogo sobre formação continuada e os saberes das 
práticas pedagógicas de professoras no Brasil e em Portugal - Vera Marcia Marque Santos (Doutorado - 2011) 

Por detrás das palavras... investigando aspectos e valores da identidade social e profissional de professores de 1ª 
à 4ª série. Vera Lúcia Gaspar da Silva (Mestrado - 1993) 

Possibilidades de Articulação entre o Visual e o Verbal em uma Experiência de Educação não Formal. Milka 
Lorena Plaza Carvajal (Mestrado - 2014) 

Programa educação integral: escolarização ou custódia? Karine de Sousa Leandro (Mestrado - 2014) 

Projetos cooperativos de aprendizagem mediados por tecnologia de comunicação digital na promoção da 
aprendência. Lucília Collares Ipiranga (Mestrado - 2006) 

Provocações Crônicas: a construção de um site educativo para repensar a escola, a disciplina de história e as 
Áfricas. Bruno Ziliotto (Mestrado - 2016) 

Quando o esporte-da-mídia vende sonhos e desejos: publicidade e infância na Copa do Mundo da FIFA 2014. 
Mariana Mendonça Lisbôa (Doutorado - 2016) 

Que dança faz dançar a criança? Investigação as possibilidades de Dança - Improvisação na Educação Infantil. 
Elaine Cristina Pereira Lima (Mestrado - 2009) 

Querida ensina: preceitos de comportamentos femininos em páginas da Revista Querida (1958-1968). Laura 
Peretto Salermo (Mestrado - 2009) 

Reconstruindo o paradigma ambiental no ensino fundamental das escolas municipais de Florianópolis através da 
educação para a sustentabilidade. Fátima Regina da Silva Pereira (Doutorado - 2008) 

Relações sociais em um contexto de Educação Infantil: Um olhar sobre a dimensão corporal na perspectiva de 
crianças pequenas - Marcia Buss-Simão (Doutorado - 2012)  



Salomé de Oscar Wilde na tradução brasileira de João do Rio. Julio César dos Santos Monteiro (Mestrado - 2012) 

Sangue, Risco e Medo: Gramáticas das AIDS nos Livros Didáticos de Ciências do 6º ao 9º ano de Escolas 
Municipais de Florianópolis (2000 - 2011). Cristiane de Castro Ramos Abud (Doutorado - 2016) 

“Se Chover Assistimos TV”: Práticas e Mediações Pedagógicas em Relação à Televisão na Educação Infantil. 
Simone Soller (Mestrado - 2015) 

Seleção e uso do livro didático na visão de professores de ciências: Um estudo da Rede Municipal de Ensino de 
Florianópolis. Marcelo D’Aquino Rosa (Mestrado - 2013) 

Ser "daqui" ou "de fora" Hierarquias, descontinuidades e trânsitos no futebol não profissional de Florianópolis 
Lisandra Invernizzi (Doutorado - 2018) 

Sobre travessias: história de sujeitos que resistem ao estigma social da deficiência. Geovana Mendonça Lunardi 
(Dissertação - 2000)  

Sujeitos esquecidos, sujeitos lembrados entre fatos números a escravidão registrada na freguesia do Araranguá 
no século XIX. Antônio Cesar Spricigo (Mestrado - 2003) 

Supervisão Escolar na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis: Ascensão, Declínio e Ressignificação de uma 
Função. Ana Regina Ferreira Barcelos (1987 - 2010) (Doutorado - 2014) 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Formação Inicial do Professor de Música: um estudo sobre o uso 
de recursos tecnológicos por estudantes de Licenciatura em Música no Estado de Santa Catarina. Gilberto André 
Borges (Mestrado - 2011) 

Tecnologias em salas de recursos Multifuncionais: concepções, usos e materialidades. Aldarlei Aderbal da Rosa 
(Doutorado 2019) 

Tendências Metodológicas na Educação Matemática: Obstáculos e Resistências. Eliandra Moraes Pires 
(Mestrado 2019) 

Tomando a Palavra... o Processo de Formação da Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito. Márcia Bressan 
Carminati (Doutorado - 2017) 

Trajetórias territoriais dos jovens da EJA. Daniel Godinho Berger (Mestrado - 2009) 

Um espaço multimídia na educação infantil. Adelir Pazetto Ferreira (Mestrado - 2004)  

Um sobre-ensaio de cegos. Sandra Regina de Oliveira (Mestrado - 2008) 

Uma leitura de Piaget sob a perspectiva histórica. Ligia Regina Klein (Mestrado - 1996) 

Uma medida do desempenho escolar dos municípios brasileiros considerando suas condições socioeconômicas. 
Bianca Nascimento de Souza (Mestrado Profissional - 2019) 

Uma Proposta Interlocutiva Para o Ensino e a Aprendizagem de Língua Portuguesa com Alunos que Necessitam  
Frequentar Aulas de Apoio Pedagógico. Marluce Marlene Raulino (Mestrado 2016)  

Usos sociais da escrita na família e na escola: Um estudo sobre práticas e eventos de letramento em uma 
comunidade escolar em Florianópolis/SC. Michelle Donizeth Euzébio (Mestrado - 2011) 

Vai sentar, parece que tem um bicho forgulha no corpo!: O lugar das crianças no processo inicial de 
escolarização no Ensino Fundamental. Márcia Agostinho da Silva (Mestrado - 2010) 

"Vem Brincar na Rua!" Entre o Quilombo e a Educação Infantil: capturando expressões, experiências e conflitos 
de crianças quilombolas no entremeio desses contextos. Elaine de Paula (Doutorado - 2014) 



 

 

 

 

 

Atualizado em: 03/09/2019 


