
MESTRADO EM SOCIOLOGIA - 3ª FASE - PROVA TEÓRICA

NOME DO CANDIDATO Projeto de Pesquisa

Alberto Matenhauer Urbinatti Respostas aos desafios das mudanças ambientais globais em níveis locais: os 

casos de São Paulo e Pequim

Cinthia Cristina Dos Santos O espaço da sociologia(ou das ciências sociais) na escola: uma interface entre 

educação básica e ensino superior

Clarissa de Barros Lacerda Drogas e pobreza: estudo sobre os determinantes sociais do uso de drogas 

pela população em situação de vulnerabilidade social do Recife-PE

Dalva Regina Pereira Santos Experiência Agência Solano Trindade: possibilidades da produção cultural no 

capitalismo contemporâneo

Edson Pereira de Souza Leão Neto Romantismo e ecologia: uma análise do pensamento social de Ivan Illich

Gabriella Almeida Rancan Relações de conflito entre os atores sociais envolvidos na gestão institucional 

do Parque Estadual da Serra do Mar: desafios para a conservação

Gustavo Bissoto Gumiero Capitalismo sob medida - Da produção em massa para a (re)produção da 

massa
Gustavo Martins do Carmo Miranda O pensamento sociológico de Jose Ortega y Gasset: uma análise do fato 

social

Hyury Pinheiro Igualdade e valor em Karl Marx: um estudo conceitual da teoria do valor em 

O Capital

Kassoum Diémé Imigração, trabalho e gênero: o caso das haitianas em São Paulo

Laura Oliveira Alberti Acumulação flexível, empregabilidade e a (re)produção do modelo de 

educação profissional via políticas públicas

Laura Sant'Anna Luedy Oliveira Pedaço de carne: estudo de representações e práticas envolvendo mulheres 

e animais entre trabalhadores de abtedouros industriais

Leianne Theresa Guedes Miranda Projetos de intervenção urbanística no Centro Velho de São Paulo: estudo 

sobre seus impactos nos movimentos sociais por moradia

Manuela Lowenthal Ferreira O trabalho religioso e a produção de valor: um estudo sobre o processo de 

trabalho no interior da igreja "bola de neve church

Maria Bernadete Fin Ferreira 

Campos

Força de trabalho qualificada imigrante: o caso do Brasil como país receptor

Maysa Mayara Costa de Oliveira As políticas públicas de habitação popular e o processo de socialização de 

suas comunidades: "o caso do pac rio anil".

Natália Cerri de Jesus O trabalho dos empreendedores da rua 25 de Março/SP: ampliação da mais-

valia pela via da informalidade

Pedro Martins Vicente Trabalho e natureza: relações entre estranhamento, fetichismo da 

mercadoria e crise ambiental

Thiago Barbosa Aoki Existência e resistência: o teatro militante paulistano

PROVA TEÓRICA - DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013 

HORÁRIO: 10:00 HORAS

LOCAL:  AUDITÓRIO II  (PRÉDIO DE SALAS DE AULA DA GRADUAÇÃO)


