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EDITAL EXTRAORDINÁRIO Nº 027 - DE 31 DE JULHO DE 2020 

PROCESSO SELETIVO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS - MESTRADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

 

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA 

 

Em conformidade ao disposto no Edital Extraordinário nº 027/2020, “item 2” do Edital Geral (2. DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA A 

TODOS OS CANDIDATOS) e “item 1.4” do Edital Específico (1.4. Documentação específica para a avaliação do candidato (a ausência de qualquer 

destes documentos na forma especificada abaixo acarretará na eliminação do candidato)), não são homologadas as seguintes inscrições: 

 

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO NOME DO(A) CANDIDATO(A) 
MOTIVO(S) DA NÃO HOMOLOGAÇÃO 

O candidato, no ato de sua inscrição, não apresentou o(s) seguinte(s) documento(s): 

4891 Não Homologada ADRIANE MORAES KOEHN 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 

4865 Não Homologada ADROALDO ADOLFO ZACHOW 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4526 Não Homologada ALESSANDRA DANIELE VELASQUES SOARES 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
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1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4042 Não Homologada ANA MARIELLA BANDEIRA 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4946 Não Homologada ANA MARIELLA BANDEIRA 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

5090 Não Homologada ANA MARIELLA BANDEIRA 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

4762 Não Homologada ANDRIELI FILIPETTO 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4780 Não Homologada ANDRIELI FILIPETTO 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5015 Não Homologada ANDRIELI FILIPETTO 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 
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4343 Não Homologada AYAWOVI DJIDJOGBE FANHO 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5054 Não Homologada BRUNA LUANA LOPES DE CASTRO 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4451 Não Homologada BRUNO DIAS PEREIRA 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4932 Não Homologada BRUNO DIAS PEREIRA 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4483 Não Homologada CAROLINE ROHLOFF DA SILVA 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
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1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4500 Não Homologada CÉSAR AUGUSTO DA ROCHA FREITAS JÚNIOR 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 

4814 Não Homologada CLAYTON DOS SANTOS LIMA 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4593 Não Homologada CLAYTON DOS SANTOS LIMA 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4159 Não Homologada CLEITON CARLOS DO NASCIMENTO 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4479 Não Homologada DANIEL PEREIRA 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5024 Não Homologada DANIELI MAYER 

1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
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outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4372 Não Homologada DÁRIO UESLEI GONÇALVES LINS 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4817 Não Homologada DARLEN DE OLIVEIRA ALMIRÃO 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 

4161 Não Homologada DÉBORA LONGHINI 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
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1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5491 Não Homologada DOMENICA POLIANA NUNES ALVES 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4075 Não Homologada DOUGLAS LOPES CORRÊA BARROS 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4800 Não Homologada EDER DA COSTA BALDISSERA 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5643 Não Homologada ÉDNA SOCORRO DIAS COELHO 
1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 

Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 
ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
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1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5030 Não Homologada FABIANO BITENCOURT PADILHA 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

5434 Não Homologada FERNANDA STRASSBURGER 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

5334 Não Homologada FERNANDA STRASSBURGER 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 

4813 Não Homologada FRANCISCO JOSÉ SIMONETTI 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

4830 Não Homologada FRANCISCO JOSÉ SIMONETTI 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

4468 Não Homologada GABRIEL CABREIRA MONDADORI GUDOLLE 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5288 Não Homologada GEOVANE DA SILVA DIAS 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 

4466 Não Homologada JOB MALANGA MAFUCO 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 
preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 
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4284 Não Homologada JOB MALANGA MAFUCO 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4085 Não Homologada JOB MALANGA MAFUCO 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5565 Não Homologada IVONE DIAS 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 
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4969 Não Homologada LETÍCIA 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 

5001 Não Homologada LETÍCIA RIGON 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 

4093 Não Homologada LUCIANE PEREIRA AJALA 

1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4391 Não Homologada LUIZ FERNANDES DA ROSA POHLMANN 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5431 Não Homologada LUIZ FERNANDES DA ROSA POHLMANN 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
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1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4342 Não Homologada LUIZ FERNANDES DA ROSA POHLMANN 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4341 Não Homologada MESSAN KOMLANVI AKOUMANI 

1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
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1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4069 Não Homologada MÍRCEA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4820 Não Homologada MORGANA BEATRIZ LUCAS SAVEGNAGO 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

4679 Não Homologada NATACHA SUZANE PALAMAR VETTER 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
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1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4104 Não Homologada RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5553 Não Homologada RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

5519 Não Homologada RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 
Duplicidade de Inscrição. Apenas uma inscrição homologada na Linha de Pesquisa em 

que o candidato se habilitou. 

4848 Não Homologada RICARDINO ALBERTO DA FONSECA TEIXEIRA 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

5264 Não Homologada ROGERIO HAUSCHILDT 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
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1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4090 Não Homologada ROSA THALIA DE CARVALHO DOS SANTOS 

1.4.1. Diploma do Curso de Graduação e/ou Pós-Graduação ou, na ausência destes, 
Certificado de Conclusão de Curso emitido pelo Departamento responsável de cada IES 

ou Atestado de Provável Formando emitido pela Coordenação do respectivo Curso. 
1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 

apresentando as comprovações das informações do currículo. 
1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4882 Não Homologada SINARA PIZOLOTTO DOS SANTOS MÖBBS 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 

4686 Não Homologada THAÍS FLORES FERREIRA 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
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1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4151 Não Homologada THAYS RIGHI MARIN 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 

4101 Não Homologada WILLIAM BARBOSA RIBEIRO FILHO 

1.4.2. "Curriculum Vitae" (modelo Lattes CNPq), devidamente documentado, 
apresentando as comprovações das informações do currículo. 

1.4.3. Projeto de pesquisa, no máximo, quinze páginas, espaço 1,5 (um vírgula cinco 
pontos), fonte Times New Roman, tamanho 12, margens esquerda e superior de 3cm 

direita e inferior de 2cm, contendo... 
1.4.4. Comprovante de desempenho do Teste ANPAD realizado entre Janeiro de 2018 
até a data de inscrição neste edital ou declaração de não ter realizado o Teste ANPAD 

neste período. 
1.4.5. Carta de intenção do candidato com justificativa contendo, também, declaração de 
disponibilidade para as atividades propostas pelo Curso, não podendo utilizar nenhuma 
outra atividade paralela para justificar a não participação nessas a qualquer tempo do 

Curso, ou descumprir determinações do orientador. 
1.4.6. Tabela de pontuação de “Curriculum Vitae” (modelo Lattes CNPq) devidamente 

preenchida com as respectivas pontuações (ANEXO 1). 
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