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SELEÇÃO PARA CURSO DE MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

Edital 114/2021 

 

 

INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS 

 

LINHA 1: Política Pública Educacional 

NOME DO CANDIDATO DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS OU ENVIADOS 

ERRADAMENTE 

1. Claudiane Sales dos Santos Lima i) cópia do memorial sem identificação;  

j) cópia do anteprojeto sem identificação. 

2. Daniel Borges Barros a) formulário de Inscrição devidamente preenchido e 

assinado pelo candidato, identificando a Linha de 

pesquisa;  

b) uma fotografia 3x4 recente;  

c) cópia do Diploma de Curso Superior reconhecido pelo 

MEC ou CEE, ou Certidão equivalente e, 

excepcionalmente, Certidão equivalente ou Declaração da 

Coordenação do Curso de Graduação atestando ser 

provável concluinte do curso de graduação até a data da 

matrícula do Curso de Mestrado;  

e) cópias da cédula de identidade, do CPF e do título de 

eleitor para os candidatos brasileiros, com comprovante da 

última votação;  

f) cópia do documento de quitação do serviço militar para 

os candidatos brasileiros do sexo masculino, observada a 

legislação em vigor; 

g) cópia do Passaporte (para candidatos estrangeiros), e, 

caso seja aprovado, deverá apresentar, no ato da matrícula, 

visto com fins específicos para cursar o mestrado;  

i) duas cópias do memorial, sendo uma sem identificação e 

uma com identificação;  

j) cópias do anteprojeto de pesquisa, sendo uma sem 

identificação e uma com identificação. 

3. Emilia Adriana Silva Rios Santana b) uma fotografia 3x4 recente;  
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c) cópia do Diploma de Curso Superior reconhecido pelo 

MEC ou CEE, ou Certidão equivalente e, 

excepcionalmente, Certidão equivalente ou Declaração da 

Coordenação do Curso de Graduação atestando ser 

provável concluinte do curso de graduação até a data da 

matrícula do Curso de Mestrado;  

d) cópia do Histórico Escolar da Graduação;  

e) cópias da cédula de identidade, do CPF e do título de 

eleitor para os candidatos brasileiros, com comprovante da 

última votação;  

f) cópia do documento de quitação do serviço militar para 

os candidatos brasileiros do sexo masculino, observada a 

legislação em vigor;  

g) cópia do Passaporte (para candidatos estrangeiros), e, 

caso seja aprovado, deverá apresentar, no ato da matrícula, 

visto com fins específicos para cursar o mestrado;  

h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – não há 

necessidade de comprovação.  

i) duas cópias do memorial, sendo uma sem identificação e 

uma com identificação;  

j) duas cópias do anteprojeto de pesquisa, sendo uma sem 

identificação e uma com identificação. 

4. Fabiana Ferreira dos Santos i) cópia do memorial, sem identificação; 

j) cópia do anteprojeto de pesquisa, sem identificação; 

V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

5. Geise Sousa Oliveira h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – não há 

necessidade de comprovação.  

6. Gersonil Souza de Carvalho a) formulário de Inscrição devidamente preenchido e 

assinado pelo candidato, identificando a Linha de pesquisa;  

i) cópia do memorial com identificação;  

j) cópia do anteprojeto com identificação. 

V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

7. Hosana Silva de Almeida Batista V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

8. Lilia Marmes Rocha de Oliveira e) cópias do título de eleitor para os candidatos brasileiros. 

i) cópia do memorial sem identificação;  
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j) cópia do anteprojeto sem identificação. 

9. Marcelio Sampaio de Oliveira e) cópia do título de eleitor para os candidatos brasileiros, 

com comprovante da última votação;  

10. Mariana Padre de Oliveira e) cópia do título de eleitor para os candidatos brasileiros, 

com comprovante da última votação;  

11. Mariana Padre de Oliveira e) cópia do título de eleitor para os candidatos brasileiros, 

com comprovante da última votação; 

12. Marilú Lima de Oliveira e) comprovante da última votação; 

 

LINHA 2: Currículo, Práticas Educativas e Diferença 

NOME DO CANDIDATO DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS OU ENVIADOS 

ERRADAMENTE 

1. Aline Alves Teixeira e) cópia do comprovante da última votação; 

2. Cássia Ferreira dos Santos a) formulário de Inscrição devidamente preenchido e 

assinado pelo candidato, identificando a Linha de pesquisa;  

h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – não há 

necessidade de comprovação. 

3. Evânia Maia Nogueira d) cópia do Histórico Escolar da Graduação; 

4. Jeane Arruda Ferraz i) cópia do memorial sem identificação;  

j) cópia do anteprojeto sem identificação. 

5. Josinete Dias dos Santos h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – sem 

comprovação. 

e) cópia do título de eleitor para os candidatos brasileiros, 

com comprovante da última votação; 

V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

6. Luana Maria Martins V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

7. Luciana dos Santos Brandão e) cópia do título de eleitor para os candidatos brasileiros;    

i) duas cópias do memorial, sendo uma sem identificação e 

uma com identificação;  

j) duas cópias do anteprojeto de pesquisa, sendo uma sem 

identificação e uma com identificação.   

8. Lucinete Gonçalves Gomes h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – não há 

necessidade de comprovação. 

i) cópia do memorial sem identificação;  
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j) cópia do anteprojeto sem identificação. 

9. Mariana de Sousa Mascarenhas h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – sem 

comprovação. 

10. Murilo Rocha Nunes i) cópia do memorial sem identificação;  

j) cópia do anteprojeto sem identificação. 

11. Naiara dos Santos Oliveira h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – não há 

necessidade de comprovação. 

V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

 

LINHA 3: Formação, Linguagem, Memória e Processos de Subjetivação 

NOME DO CANDIDATO DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS OU ENVIADOS 

ERRADAMENTE 

1. Herbert Gomes da Conceição e) cópia comprovante da última votação; 

i) cópia do memorial sem identificação;  

j) cópia do anteprojeto sem identificação. 

2. Ialane Monique Vieira dos Santos e) cópias do título de eleitor para os candidatos brasileiros. 

V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

3. Luize Ferreira Dias V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

4. Yago Almeida Araújo h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – sem 

comprovação. 

 

LINHA 4: Conhecimento e Práticas Escolares 

NOME DO CANDIDATO DOCUMENTOS NÃO ENVIADOS OU ENVIADOS 

ERRADAMENTE 

1. Antonio Luiz Alves dos Reis Junior V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

2. Carlos dos Santos Viana V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

3. Jeane Barbosa de Barros Cordeiro V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

4. Jedalia Almeida Amparo e) cópias do título de eleitor para os candidatos brasileiros. 

i) cópia do memorial sem identificação;  
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j) cópia do anteprojeto sem identificação. 

V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

5. Rosileide Santos Novais Portugal  h) Curriculum Lattes (Plataforma Lattes) – sem 

comprovação. 

6. Valdinê Batista de Moraes Pena V.5.3. A documentação para inscrição referida no item 

V.5.2, deve ser enviada em três (03) arquivos em PDF. 

7. Valter de Matos Santos e) cópia do título de eleitor para os candidatos brasileiros, 

com comprovante da última votação;  

 

 

Vitória da Conquista, 10 de novembro de 2021. 
 

 

 

 

Profª Drª Denise Aparecida Brito Barreto 

Coordenadora do PPGEd 
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