
 
 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

 

Inscrições não homologadas – definitivo  

 
1. Ademilson Peixoto de Souza – faltou cópia autenticada do comprovante de votação/2o turno 2014 

2. Alessandra Marinho de Azevedo Almeida – faltou indicar categoria de vaga a concorrer; arquivo do 

CD em formato diferente do solicitado (doc. Versão Word 97/2004) 

3. Amanda Rafaelly Albuquerque Silva – termo de autodeclaração com preenchimento incompleto 

4. Carla Evelin da Silva Souza Ferreira – faltou cópia autenticada do comprovante de votação/2o turno 

2014 

5. Edinalva Barbosa de Queiroz – enviou o arquivo digital após o período determinado no edital 

6. Eliana Aparecida de Morais Peres – faltou autenticar cópia do histórico escolar do curso de 

graduação 

7. Elizângela Alves de Oliveira Lima – faltou autenticar cópia do histórico escolar do curso de 

graduação 

8. Fernanda Cristina de Brito – faltou cópia autenticada do título de eleitor 

9. Fernanda Oliveira Souza – requerimento de inscrição com preenchimento incompleto (não indicou 

possíveis orientadores); arquivo digital apresentou problemas em sua abertura 

10. Fernando da Rocha Silva – arquivo digital apresentou problemas em sua abertura 

11. Gabriel Melo Nascimento – arquivo digital apresentou problemas em sua abertura 

12. Janine Barbosa Lima – enviou o arquivo digital após o período determinado no edital 

13. Juliane Pereira de Santana Peres – requerimento de inscrição com preenchimento incompleto (faltou 

indicar 01 possível orientador) 

14. Leandra David Rios Belizário – enviou o arquivo digital após o período determinado no edital; 

arquivo reenviado em formato diferente do solicitado (doc. Versão Word 97/2004) 

15. Maria Aparecida dos Santos – faltou cópia impressa do projeto de pesquisa; arquivo digital 

apresentou problemas em sua abertura 

16. Mauro Primo Vieira – faltou cópia autenticada do comprovante de votação (dois turnos da eleição de 

2014) 

17. Nara Santos Polizzel – faltou cópia autenticada do histórico escolar do curso de graduação 

18. Natyelle Santos Soares – faltam cópias autenticadas do título de eleitor, diploma de graduação, 

histórico escolar do curso de graduação 

19. Ráirika Bruna da Silva Helrigle – faltou cópia autenticada do histórico escolar de graduação; faltou 

original do comprovante de pagamento 

20. Soraia Rodrigues Chaves – faltou cópia autenticada do comprovante de votação/2o turno 2014 

21. Steffanny Enndyel Peixoto de Arruda – arquivo digital apresentou problemas em sua abertura 

22. Stênio Oliveira Lima – projeto apresenta menos páginas que o exigido 

23. Tássia Gabriela Elias Borges – arquivo digital apresentou problemas em sua abertura 

24. Weber Souza Rosa – faltou indicar a categoria de vaga a concorrer 

 

 

Observação importante: problemas com a solicitação de dispensa do exame de suficiência em 

Língua Estrangeira não foram motivo para não homologação de inscrições. 

 

 

Jataí (GO), 03 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Comissão de Seleção 


