
 
 

EDITAL Nº 245/2020 
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE DISCENTES NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL – 2º SEMESTRE/2020 

 
LISTA DE CANDIDATOS  NÃO HOMOLOGADOS 

 
Foram divulgadas no dia de hoje as homologações para o processo seletivo junto ao              
Mestrado Profissional em Educação. Todas as inscrições não-homologadas poderão solicitar          
recurso via email (secretaria.ppgedu@unipampa.edu.br) onde deverão ser enviados os         
documentos pendentes para a homologação 

 
 

Candidato 
Número de 
inscrição 

Não 
Homologad

o Motivo da não homologação 

Adriana Mello 
Almeida Martins 219047 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico. A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Adriana Peres 
Amaro 219282 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico. A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 
 

Alessandra 
Ximendes 
Davila 219321 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Alexandra 
Carvalho 
Ferreira 219301 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Alexsandra dos 
Santos Rosa 219210 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 



inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Alice Bassini 
Pacheco 219085 Não Apresentou apenas atestado de trabalho em Prefeitura 

Aline Albo 
Neves 219036 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Aline Soares de 
Soares 219171 Não Apresentou apenas projeto de pesquisa 
Alminda 
Terezinha 
Gonçalves 
Sabino 219138 Não 

Apresentou apenas diploma, projeto de pesquisa e currículo fora do 
modelo exigido no edital 

Ana Carolina da 
Rosa Machado 219108 Não Apresentou apenas projeto de pesquisa 
Ana Flavia 
Rodrigues 
Duarte 219275 Não Não apresentou ficha de inscrição nem histórico escolar 
Ana Lúcia 
Furtado Teixeira 219318 Não Faltou ficha de inscrição  
Ana Maria 
Veiga Quevedo 219152 Não Apresentou apenas certificado de participação em evento 
Ana Paula da 
Silva Couto 219173 Não Faltou projeto (arquivo com nome trocado) 
Anderson 
Pedroso 
Iturbides 219082 Não Não apresentou ficha de inscrição 
Angela Padilha 
Wagner 218944 Não Faltou ficha de inscrição, projeto, diploma e Anexo III preenchido 
Angelita Tavares 
da Silva 219225 Não Faltou ficha de inscrição 
Aurea Maria 
Vargas Guedes 218620 não Anexou apenas a útlima folha da ficha de inscrição 
Bárbara Machry 
Spengler 219139 Não Faltou anexar diploma de graduação (arquivo com nome trocado) 
Beatriz Isabel 
Texeira Garcia 219157 não Faltou ficha de inscrição e comprovantes do currículo lattes 
Caren Siane 
Barcelos da 
Silva 219273 Não 

Todos os arquivos anexados, embora com nomes distintos, 
correspondem à ficha de inscrição 

Carla Martinez 
Brandao 219317 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Carla Teixeira 
Ferreira 219028 Não Enviou apenas projeto de pesquisa 

Carlos Alberto 
Pereira da Silva 219189 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 



com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Carolina Rocha 
Mello 218680 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Caroline 
Coutinho 
Belchior 219304 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Chayene Borba 
Caetano 219250 Não Enviou apenas projeto de pesquisa 

Cintia Fernandes 219283 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Cíntia Rio 
branco Pereira 219340 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Cláudia Adriana 
de Souza 
Campos 219292 Não Enviou apenas certificado de participação em atividade de extensão 
Cláudia Passos 
Bergmann 219258 Não Não anexou currículo lattes 

Cleber Melo da 
Silva 219042 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Cristiane Avila 
da Silva Bonatto 218969 Não Enviou apenas o projeto de pesquisa 

Cristiane 
Gonçalves Irênio 219165 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Cristiane Lopes 
Solari 219326 Não Enviou apenas ficha de inscrição 

Dagoberto Pinto 
Afonso 219146 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 



com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Daiane Aurélio 
Braga 219191 Não Só anexou o verso do diploma de graduação 
Daiane Cristina 
Quadros 
Gonçalves 219350 Não Não anexou ficha de inscrição completa e currículo lattes 
Daniel Lopes 
Romeu 219038 Não Faltam ficha de inscrição e anexo II preenchido. 
Daniela dos 
Santos Borba 219114 Não 

Faltou ficha de inscrição, projeto de pesquisa, Anexo III e 
comprovantes do currículo 

Daniela Ramos 
Maiche 219201 Não Faltou a frente do diploma de graduação 

Dâniele Duarte 
Pinheiro 219268 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Débora Silvana 
Vaz Soares 219319 Não Enviou apenas projeto de pesquisa 

DEISE ANNE 
TERRA 
MELGAR 219264 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Denise Ferreira 
de Faria 219090 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Diego Emanoel 
Veis 
Bentancourt 219297 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Eliana Silveira 
Rosa 219345 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Eliani De Jesus 
Silveira 219352 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 



Elisangela de 
Oliveira Pereira 219034 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Elisiane Vargas 
Pretzel 219161 Não Enviou apenas ficha de inscrição, cópia currículo lattes e anexo III 

Eliza Araujo 
Machado 219311 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Elizabeth 
Moreira 
Rodrigues 218709 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Emerson 
Silveira Teixeira 219031 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição o Projeto de Pesquisa, 
indispensável para a inscrição, conforme prevê o item 3 
(Documentação necessária para a inscrição), especificado no ponto 
3.1 (10. Projeto de pesquisa, considerando o modelo anexo IV) 

Emerson 
Silveira Teixeira 219031 Não Falta projeto de pesquisa 
Érica Machado 
Leopoldo 219115 Não Faltou Currículo Lattes (arquivo com nome trocado) 
Evenise Moers 219237 Não Faltou anexo III 
Fabio Duarte da 
Cunha 219205 Não Anexou apenas ficha de inscrição 

Felipe Mello 
Coimbra 219051 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, obri 

Fernanda Vitória 
Nunes 219168 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, obri 

Flávia Ramos 
Amaral 219333 Não Faltou diploma de graduação e ficha de inscrição conforme Edital 

Franciele Clair 
Moreira Leal 219325 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, obri 

Franciele 
Gonçalves Noda 219217 Não Falta ficha de inscrição. 

Francieli Damin 219071 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Gabriela de 
Moraes Chaves 219092 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 



inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Geonice da Silva 
e Silva 219303 Não 

Não enviou pelo Sistema a Ficha de Inscrição no formato PDF, 
conforme prevê o item 3 (Documentação necessária para a 
inscrição), especificado no ponto 3.1 (1. Ficha de inscrição on-line, 
com preenchimento obrigatório no endereço eletrônico . A ficha, 
obrigatoriamente em formato PDF, deverá ser enviada com os 
demais documentos solicitados, pelo Sistema, conforme especificado 
no item 1) 

Giácomo de 
Carli da Silva 219075 Não Enviou apenas currículo lattes 
Gian Moraes 
Silveira 219136 Não Falta ficha de inscrição 
Gilnara Quadro 
Araujo Picanço 219086 Não Falta anexo III e ficha de inscrição 
Gisele de Aguiar 
Pereira Pontin 218696 Não Falta ficha de inscrição, projeto de pesquisa e anexo III. 
Graziela 
Machado Silva 219134 Não Faltou ficha de inscrição no modelo exigido no Edital 
Greici 
Hinterholz Kaus 219129 Não Faltou anexar diploma de graduação (frente e verso) 
Guilherme 
Mateus 
Bourscheid 219353 Não Enviou apenas ficha de inscrição e anexo III 
Héctor Ferreira 
Chagas 219281 Não 

Falta ficha de inscrição, diploma de gradução, histórico escolar e 
documento de identificação com foto. 

Helena Beatriz 
Costa De 
Oliveira 219164 Não Apresentou apenas histórico escolar. 
Ilda Rosangela 
Ortiz Chaves 
Barn 219012 Não Não anexou documentos. 
Itubiara Lopes 
Oliveira 219251 Não Faltou diploma de graduação (arquivo nome trocado) 
Ivana Dalcin 
Bortolas 219240 Não Falta ficha de inscrição. 
Ivonice 
Mesquita Sigales 219252 Não Falta ficha de inscrição. 
Janaína Dias da 
Silva 219105 Não Enviou apenas Anexo III 
Janaína Rubia 
Grellmann 219055 Não Faltou anexo III 
Janice da Silva 
Pacheco 219222 Não Faltou ficha de inscrição no modelo exigido no Edital 
Jocelaine Gomes 
Garaialdi 219347 Não 

Faltou ficha de inscrição no modelo exigido no Edital.Não tem 
licenciatura nem apostilamento. 

Juliana Nunes 
Domenech 219310 Não Faltam ficha de inscrição e projeto de pesquisa. 
Kátia Lucinara 
Soares Specht 219263 Não Falta ficha de inscrição. 
Kelen Beatriz 
Cardo Botelho 219142 Não 

Todos os docs só com a ficha de inscrição.Arquivos com nome 
trocado. 

Keli Dutra 
Savian 219295 Não Enviou apenas projeto de pesquisa 
Kerulen Rutiele 
Ribeiro Ruviaro 219094 Não Faltou documento de identificação 



Larissa Da Silva 
Ramos 219262 Não Falta ficha de inscrição 
Leonardo 
Goncalves 
Passos 219102 Não Falta ficha de inscrição. 
Leonise Santos 
da Silva 219113 Não Falta ficha de inscrição. 
Liliana 
Gonçalves Peil 219259 Não Faltou diploma de graduação 
Líslei Rutz 
Wolter 219218 não Faltou anexo III 
Liziane 
Gonçalves de 
Aquino 219194 Não 

Faltou documento de identidade com foto, projeto, ficha de inscrição 
e currículo lattes 

Luis Felipe do 
Nascimento 219199 Não Títulação não atende item 2 do edital 
Lutieli 
Rodrigues 
Botelho 219049 Não 

Faltou anexar diploma e histórico de graduação ou atestado de 
provável formando 

Magda Beatriz 
Brito Alves 219277 Não Falta ficha de inscrição. 
Maiana Cousen 
San Martins 218585 Não Faltam ficha de inscrição, currículo Lattes e anexo III. 
Maicon 
Quevedo Fontela 219040 não Faltou anexar diploma de graduação (frente e verso) 
Marceli Lucia 
Paveglio Romeu 219037 Não Faltam ficha de inscrição e comprovante do item 2 do edital. 
Márcia Precila 
Medeiros Motta 219147 Não Enviou apenas projeto de pesquisa 
Marcia Trindade 
Duarte 219224 Não Faltou anexar diploma de graduação (frente e verso) 
Marco Antônio 
Siqueira 
Barcelos 219026 Não Falta ficha de inscrição. 
Maria Cilene 
Crochi Machado 219078 Não 

Faltou a ficha de inscrição anexada (Edital, 1. 1 e 1.2) Parece que um 
documento se sobrepôs outros. 

Maria Paula 
Conceição das 
Neves 219024 Não Faltou diploma de graduação 
Marielle de 
Lima Ramires 218595 Não Faltou documento de identificação com foto 
Marilete Lima 
Botelho 219050 Não Faltou apresentação de documento do item 3.1 (n. 3) do edital 
Marilu 
Gonçalves 
Machado 219320 Não Falta ficha de inscrição. 
Marines 
Linhares de 
Andrade 219202 Não Falta ficha de inscrição. 
Marta Giani 
Batista Duarte 218848 Não Faltou anexos (Edital, 1. 1 e 1.2) 
Micaela 
Machado 
Fagundes 219131 Não Falta ficha de inscrição. 
Michel Carvalho 
De Moura 218557 Não Apresentou somente o diploma de especialização. 
Milena 
Rodrigues 
Rocha 219110 Não Falta ficha de inscrição. 



Miriam Coelho 
Martinez 
Velazques 219290 Não 

Não anexou documento de identificação com foto, histórico escolar 
de graduação e cópia digitalizado do diploma de graduação (frente e 
verso) 

Natali Marques 
da Cunha 219125 Não Faltam ficha de inscrição e anexo III. 
Nilza Moraes 
Duarte 219155 Não 

Todos os arquivos anexados, embora com nomes distintos, 
correspondem à ficha de inscrição 

Nuria Silva 
Oliveira 219344 Não 

Faltam ficha de inscrição, documento de identificação com foto e 
diploma de graduação. 

Pamela Lemos 
Nunes 219243 Não Falta ficha de inscrição. 
Paola Barros da 
Cunha 219060 Não Falta ficha de inscrição. 
Patrícia Maria de 
Souza Lopes 219057 Não Falta currículo Lattes. 
Pedro Hiago 
Vitoria Dias 219099 Não Falta ficha de inscrição. 
Priscila Tereza 
Rodrigues Lanes 
Souza 219265 Não Faltou anexar o projeto de pesquisa 
Renata Valadan 
Severo 219185 Não Enviou apenas ficha de inscrição 
Rita De Cássia 
Tonelli 218945 Não 

Faltou a ficha de inscrição anexada (Edital, 1. 1 e 1.2) Parece que um 
documento se sobrepôs outros. 

Rosa Helena 
Domingues 
Martins 219254 Não Sem documentos. 2 arquivos com nome trocado. 
Sandra Benicia 
Rodrigues 
Silveira 219019 Não 

Faltou a ficha de inscrição anexada (Edital, 1. 1 e 1.2) Parece que um 
documento se sobrepôs outros. 

Sergio Darci 
Oliveira de 
Campos 219300 Não 

Faltou a ficha de inscrição anexada (Edital, 1. 1 e 1.2) Parece que um 
documento se sobrepôs outros. 

Silas Emigdio 
Ança Evarist 218619 Não Faltam projeto de pesquisa, ficha de inscrição, anexo III. 
Silvia Beatris 
Oliveira Afonso 219267 Não Faltam ficha de inscrição e anexo III. 
Silvio Nunes 219221 Não Falta ficha de inscrição. 
Sirlei 
Schumacher 219175 Não 

Faltou a ficha de inscrição anexada (Edital, 1. 1 e 1.2) Parece que um 
documento se sobrepôs outros. 

Siuvana Espírito 
Santo 219169 Não Enviou apenas ficha de inscrição 
Tanara 
Gonçalves 
Caetano 219017 Não Ficha incompleta com apenas uma página 
Tânia Cilene 
Cabreira da 
Costa 219322 Não Faltou o diploma de graduação.(arquivo com o nome trocado) 
Tania Maria 
Pinheiro 219293 Não Falta ficha de inscrição. 
Tania Rosimeri 
Iglécias Sales 219065 Não Faltou anexar diploma de graduação (frente e verso) 
Tawanny Faria 
Nunes 219130 Não Falta ficha de inscrição. 
Thuanne Souza 
Jahnke 218563 não Faltou anexar diploma de graduação (frente e verso) 
Valéria Silva 
Brum 219066 Não 

Faltou anexos (Edital, 1. 1 e 1.2) Parece que um documento se 
sobrepôs outros. 



Vanessa Garcia 
Machado 219179 Não Falta ficha de inscrição e histórico escolar. 
Vanessa Lima 
Porto 219239 Não Falta ficha de inscrição. 
Vanusa Botelho 
Martins 219314 Não Falta ficha de inscrição. 

Veriza Ferreira 219193 Não 
Todos os arquivos anexados, embora com nomes distintos, 
correspondem à ficha de inscrição 

Vivian Debom 
da Silveira 219096 Não Faltou o diploma de graduação.(arquivo com o nome trocado) 
Viviane 
Carvalho 
Moraes 219349 Não Falta ficha de inscrição. 
Wanessa Pinto 
de Lima 219329 Não 

Apresentou apenas o currículo Lattes, anexo III e declaração de 
docência. 

Yuri Hoesel Dos 
Santos 218666 Não Faltou anexos (Edital, 1. 1 e 1.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


