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Etapa 2: Cronograma de Defesas do Pré-Projeto
Seleção 2020 (Doutorado)
Essa etapa consistirá em exposição oral pública do Pré-projeto de pesquisa pelo candidato em até 15
minutos, seguida de arguição pelos membros da banca, sendo vedada a presença de qualquer outro
candidato que ainda não tenha se submetido. As defesas serão realizadas no Auditório do 8º Andar do
Centro de Filosofia e Ciências Humanas CFCH da Universidade Federal de Pernambuco.
Dia

Turno

Manhã

17/09
Terçafeira

19/09
Quintafeira

Tarde

Tarde

Candidato

09:30 – 10:30

Alanny Nunes de
Santana

10:30 – 11:30

Erika Cristiane da
Silva

11:30 – 12:30

Fernando
Rodrigues de Lima
Junior

14:30 – 15:30

Tarde

18/09
Quartafeira

Hora

15:30 – 16:30

Nórthon Roberto
Ferreira de
Mendonça
Jacqueline Lorrane
Brugally Chagas
Cagliari

Título do Pré-projeto
Uma intervenção em formato de jogo eletrônico voltada às
funções executivas: efeitos sobre o desempenho
matemático de escolares com dificuldades de
aprendizagem
Inter-relações entre as dimensões de savoring, da
autoconsciência e do bem-estar subjetivo
Aprendizagem entre personificações e interpretações
Digitais: a perezhivanie e a identificação no processo de
desenvolvimento-uso de role-playing games como
instrumentos de ensino-aprendizagem com adolescentes
Burnout, inteligência emocional e eficácia: implementação
e avaliação dos efeitos de um programa de intervenção
baseado em Mindfulness para professores
Processos criativos no contexto da saúde mental: a
perspectivação do psicólogo e usuário em oficinas
terapêuticas

16:30 – 17:30

Jessica Barbosa da
Silva

Heurísticas e vieses cognitivos na tomada de decisão de
estudantes frente às situações financeiras: um estudo de
intervenção

14:30 – 15:30

Mônica Franciele
da Silva

15:30 – 16:30

Lorena Bandeira
Melo de Sá

16:30 – 17:30

Georgia de
Oliveira Moura

Estilo parental, apego infantil e julgamento moral de
crianças sobre justiça materna/paterna e intencionalidade
do ato: explorando relações e possibilidades de intervenção
Efeitos comparativos da estimulação transcraniana por
corrente contínua e alternada na resolução de problemas
em transtorno depressivo maior com ideação suicida:
ensaio clínico randomizado
Estudo de construção e validação de instrumento de
autoeficácia emocional

14:00 – 15:00

Phagner Ramos
Tavares

15:00 – 16:00

Rodrigo Édipo do
Nascimento Silva
Vanessa Nicolau
Freitas dos Santos

16:00 – 17:00

O desenvolvimento de habilidades argumentativas em
pessoas com deficiência intelectual
Narrativas de lazer por jovens de periferia: uma
abordagem processual cartográfica
Processos imaginativos e perspectiva de futuro de um
adolescente com Transtorno do Espectro Autista (TEA)

