
 

EGRESSOS 2020 Atuação e Destino 

1 
Álvaro Luis Saron 

http://lattes.cnpq.br/0145033588891175 

Docente em instituição privada do ensino 

superior em Campinas, São Paulo. 

2 
Andressa Dias da Silva 

http://lattes.cnpq.br/3460660382219439 

Coordenadora de curso de graduação da rede 

privada em Minas Gerais, além da docência 

no ensino médio na qual já atuava antes de 

cursar o Mestrado. 

3 
Davi Correa Bueno 

http://lattes.cnpq.br/5081927265112906  

Docente de música do Serviço Social da 

Indústria (SESI), na cidade de São Carlos, SP. 
 

4 
Eduardo Fortes de Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/6957194143711198 

Gestor na área da educação na mesma 

Instituição em que trabalhava como 

orientador educacional de unidade escolar da 

rede privada em Porto Alegre, RS. 

5 
Ellen Mirian Carmo Martins Felizardo 

http://lattes.cnpq.br/3423782532283684  

Docente de unidade escolar da educação 

básica da rede municipal de ensino Santa 

Catarina. 

6 
Florencio Reverendo Anton Neto 

http://lattes.cnpq.br/1200833632347428  

Inspirado por sua formação no MPE, decidiu 

se tornar um empreendedor na área da 

assessoria educacional e abriu uma empresa 

denominada “Centro de Aprimoramento 

Pessoal e Atenção em Educação e Saúde", da 

qual é diretor e que presta serviços de 

treinamento e publicação de material didático 

na cidade de Salvador- Bahia. 
 

7 
Giselle Carolina Lopes Mariotto 

http://lattes.cnpq.br/1348209644034851  

Coordenadora pedagógica da rede privada da 

educação básica em Curitiba, Paraná. 

8 
Ivone Paula Majarowsky 

http://lattes.cnpq.br/4257492856772998  

Psicóloga pública no município de Sumaré, 

SP. 
 

9 
Magnun Roberto Pimentel Silva 

http://lattes.cnpq.br/2273753254086402  

Passou a atuar como docente no ensino 

superior devido à formação no MPE em uma 

instituição da rede privada em Rondônia. 

10 
Marcel Edner Barreto 

http://lattes.cnpq.br/0593132998438888 

Gestor educacional de unidade escolar da 

educação básica da rede privada de ensino em 

Hortolândia, São Paulo. 
 

11 
Maria Aparecida dos Santos 

http://lattes.cnpq.br/4296537110579445  

Docente em instituição do ensino superior em 

Campinas, São Paulo. 

12 
Renata Faria de Araujo 

http://lattes.cnpq.br/2198210680364431 

Docente de unidade escolar do ensino médio 

da rede privada em São Paulo, SP. 
 

13 

Roberta Rodrigues de Oliveira Guimaraes 

Lacerda 

http://lattes.cnpq.br/1818760081635857 

Gestora educacional de unidade escolar da 

educação básica da rede privada de ensino em 

Capinas, SP. 

14 
Samira El Khoueiri Fernandes 

http://lattes.cnpq.br/6469017494460143  

Docente de unidade escolar do ensino médio 

da Escola Técnica Estadual do Centro Paula 

Souza, no estado de São Paulo. 

15 
Sidnei Marcelo Cominotti 

http://lattes.cnpq.br/5390448057467097  

Docente em instituição do ensino superior em 

Campinas, São Paulo. 
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