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RESULTADO PROVA DISSERTATIVA
MESTRADO

O(a)s seguintes candidato(a)s foram aprovado(a)s pela banca examinadora do Mestrado na fase de prova dissertativa, conforme o item 5.3 do Edital:

Nome candidato/a Título do projeto

Aline Sampaio Rodrigues Schmidt
Ecologia e marxismo: interpretações sobre sociedade e natureza na obra de Michael
Löwy e Kohei Saito

Amanda Hebling Do Amaral
Flexibilizar o ensino, flexibilizar a escola, flexibilizar o jovem: os itinerários formativos
como projeto de fragmentação do ensino público paulista

Amanda Vitória Vieira
Persistências e descontinuidades sobre o uso dos sapatos como símbolos de distinção
social para a população negra paulistana

André Ramatís Wanderley Junior
CLASSE MÉDIA E O EGOÍSMO SOCIAL: atitudes políticas da pequena-burguesia brasileira
(2013-2016)

Aua Cassama Mindjeris felupes: trabalho e pesca nos tarrafis de São Vicente, Guiné-Bissau

Catharina Rebouças De Araújo Sousa
"Como se fosse da família": o legado da escravidão e a luta de trabalhadoras domésticas
no Brasil

Dayvison Wilson Bento da Silva
Ciências Sociais entre a "Economia" e a "Política": Fundação Ford e as disputas
interpretativas em torno do sentido do golpe de 64

Gabriel Ulbricht Ferreira
Desemprego, desalento e juventude: percepções dos sujeitos perante a ideologia
neoliberal
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Isabela Wender Lourenço Fernandes Onde começa a ciência: definição de leigos e especialistas acerca do saber científico

Jonas Ferreira de Castro Neto

A alienação do tempo histórico e a manipulação da memória do nazifascismo nas mídias
digitais: uma análise sociológica sobre as manifestações estéticas e políticas dos grupos
de extrema-direita Nationalist Social Club (NSC-131) e CasaPound Italia (CPI)

Leonardo Calau da Cruz
A construção dos fatos objetivos e as teorias da conspiração: estudo exploratório sobre a
construção social do Qanon e da noção de Deep state nas redes virtuais

Luciana Fernandes Barros Cultura e colonialidade: os contos de Conceição Evaristo

Miranda Benez Cefali
Meu corpo é um campo de batalhas: uma análise do discurso médico frente às negativas
de laqueaduras em mulheres sem filhos

Pedro Meira Gava Ramos Barbosa
Política, estratégia e revolução: a tradição do marxismo revolucionário no pensamento de
Daniel Bensaïd

Rafael Gonçalves

Mediação algorítmica nas sociedades de controle: caracterização da modulação de
comportamento de usuárias por meio de técnicas de aprendizado de máquina em
patentes da Google

Victor Hugo Cossa Da Silva
Panteras Negras e o Gangsta Rap: Um estudo da memória revolucionária negra através
do Hip Hop

O(a)s candidato(a)s ao curso de Mestrado presentes na lista acima estão convocado(a)s para a entrevista (item 5.4 do Edital) e deverão informar até
12h do dia 21/11/2022 qual a modalidade (presencial ou online). As datas e horários das entrevistas serão divulgados no dia 21/11/2022, após 16h.


