
EGRESSOS 2019 Atuação e Destino 

1 
Ana Paula Mendes Batista 

http://lattes.cnpq.br/1722323833617040 

Docente de unidade escolar de graduação EAD e 

do ensino médio da rede privada do estado de São 

Paulo. 

 

2 
Ederson Carlos Silva 

http://lattes.cnpq.br/2104467415336411 

Docente de unidade escolar do ensino médio da 

Escola Técnica Estadual do Centro Paula Souza, 

no estado de São Paulo. 
 

3 
Eliezer Costa Militao 

http://lattes.cnpq.br/2096243155198272 

Gestor financeiro de unidade escolar da educação 

em uma rede privada do estado de São Paulo. 
 

4 
Kelly Cristine Zaneti dos Santos 

http://lattes.cnpq.br/4565567771595567 

Atuava como docente do ensino superior e foi 

nomeada, na mesma Instituição, como 

Coordenadora do Programa de Apoio Acadêmico 

ao Discente do Ensino Superior – PROAD, de 

uma unidade de ensino superior na rede privada 

do estado de São Paulo. 

5 
Lenita Kaufmann Loura 

http://lattes.cnpq.br/1951060375552094 

Orientadora educacional de unidade escolar em 

uma rede privada em Paulínia, São Paulo. 

6 
Leonelson Dias da Silva 

http://lattes.cnpq.br/7060121967400090 

Conseguiu, logo após a conclusão do Mestrado, 

atuar como coordenador pedagógico em uma 

unidade da educação básica da rede privada.  

Atualmente, atua na gestão de uma escola da 

educação básica da rede privada de ensino em 

Tocantins. 

7 
Licie Stintia Fresta Lopes 

http://lattes.cnpq.br/4907304807312734 

Orientadora educacional de unidade escolar da 

uma rede privada em Americana, São Paulo. 

8 
Luis Carlos de Moraes 

http://lattes.cnpq.br/3539645489876746 

Gestor de educação de uma região administrativa 

de uma rede escolar privada da educação básica em 

Minas Gerais. 

9 
Meira Lucia Ramos 

http://lattes.cnpq.br/9157991637386011 

Docente em Instituição do ensino superior na 

cidade de Mogi Mirim, São Paulo e advogada 

pública do estado de São Paulo. 
 

10 
Rosangela Marques de Santana 

http://lattes.cnpq.br/1649250815941245  

Gestora financeira de unidade escolar da rede 

privada do estado de São Paulo. 

11 
Rosiana da Silva Novaes de Paula 

http://lattes.cnpq.br/5621318093393964  

Docente de unidade escolar da educação básica da 

rede privada de ensino no estado de São Paulo.  

12 
Sergio Klein da Rosa 

http://lattes.cnpq.br/1651383017239638 

Docente de unidade escolar de graduação EAD de 

uma rede privada do estado de São Paulo. 

13 
Wanderlei Gomes de Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/5294693828575038  

Docente de espanhol em uma unidade escolar de 

ensino médio da rede estadual do Espírito Santo. 
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