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RELAÇÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO TIVERAM AS INSCRIÇÕES

HOMOLOGADAS

Jequié-BA, 16 de dezembro de 2021.

Os(As) candidatos cujas inscrições não foram homologadas têm até 48h conforme

item  III.5  do  edital  171/2021,  após,  a  divulgação  das  inscrições  que  foram

homologadas  para  encaminhar  os  documentos  pendentes  para  o  e-mail:

ppgrec@uesb.edu.br.  Os  documentos  serão  analisados  pela  Coordenação  do

PPGREC.

LINHA 1: ETNICIDADE, MEMÓRIA E EDUCAÇÃO

CANDIDATO (A) MOTIVO

ADRIANA SILVA ALMEIDA

Não  anexou  no  email  o  currículo  lattes.  O  currículo

enviado não foi elaborado via Plataforma Lattes (II.2 – item

d e II.9).

CLAUDIO VENICIUS MAGALHÃES 

FARIAS

As cópias  do projeto  de pesquisa  estão ilegíveis  (II.2  –

item c),

CRISTIANE DIAS DA SILVA FROES

A  cópia  do  currículo  lattes  deve  ser  completa  e  só  foi

enviado o resumo (II.2 – item d).

DANDARA LIMA DOS SANTOS Não anexou no email a cópia do diploma (II.2 – item a).

ELOISA BATISTA DE SANTANA

Não  envio  por  email  os  documentos  conforme item II.2

(itens a, b, c, d).

FAGNER BARBOSA RIBEIRO

Não enviou por email  os documentos conforme item II.2

(itens a, b, c, d).

FERNANDA SANTOS SILVA O projeto está adequado à linha 2 e não à 1 (II.2 – item c).

HÉLGA PINHEIRO DIAS Não enviou por email  os documentos conforme item II.2
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(itens a, b, c, d).

JOSÉ RODRIGO DOS SANTOS

Não enviou por email  os documentos conforme item II.2

(itens a, b, c, d).

JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA

Não enviou por email  os documentos conforme item II.2

(itens a, b, c, d).

LAIS LANA SANTOS PEIXOTO SOUZA O projeto está adequado à linha 2 e não à 1 (II.2 – item c).

LIDIANE ALMEIDA SILVA O projeto está adequado à linha 2 e não à 1 (II.2 – item c).

LUCIANA DOS SANTOS BRANDÃO O projeto está adequado à linha 2 e não à 1 (II.2 – item c).

LUIZE FERREIRA DIAS

Faltou anexar no email  o Currículo Lattes (II.2 – item d)

condicionado pelo item II.9.

LUZIA DA GLORIA SOARES O projeto está adequado à linha 2 e não à 1 (II.2 – item c).

MARIANE ESTRELA PINHO

O projeto não está adequado nem a linha 1 e nem a linha

2 (II.2 – item c).

NÁIRA DE JESUS NOGUEIRA O projeto está adequado à linha 2 e não à 1 (II.2 – item c).

PALMEIRON ALVES ANDRADE

Não enviou por email  os documentos conforme item II.2

(itens a, b, c, d).

ROMEU SANCHES DA PAIXÃO

Faltou detalhar na declaração a data precisa da conclusão

do curso que seja anteriormente à data de matrícula no

PPGREC, caso seja aprovado/a (II.2 – item a e II.7).

ROMILZA DE SANTANA PASSOS

Não enviou por email  os documentos conforme item II.2

(itens a, b, c, d).

UILIO BATISTA SANTOS O projeto está adequado à linha 2 e não à 1 (II.2 – item c).
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LINHA 2- ETNIAS, GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL

CANDIDATO (A) MOTIVO

ANDERSON LUAN SOARES SOBRINHO

Não enviou por email os documentos conforme item

II.2 (itens a, b, c, d).

EDNALDO SANTOS DE JESUS

Faltou anexar  no email  a  cópia  do diploma (II.2  –

item a).

IZABEL CRISTINA SIMAÃO ELEGEDA

Não enviou por email os documentos conforme item

II.2 (itens a, b, c, d).

JULIMÁRIA SILVA DOS SANTOS

Inscrição  encaminhada  após  o  prazo  estabelecido

(item II. 1). Neste caso não cabe recurso.

LIGIA BRITO SANTOS

Não enviou por email os documentos conforme item

II.2 (itens a, b, c, d).

MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Não enviou por email os documentos conforme item

II.2 (itens a, b, c, d).

MICAEL OLIVEIRA MARQUES Faltou  detalhar  na  declaração  a  data  precisa  da

conclusão do curso que seja anteriormente à data de

matrícula no PPGREC, caso seja aprovado/a (II.2 –

item a e II.7).

ROSENILCE SOCORRO FERREIRA MARTINS

Não enviou por email os documentos conforme item

II.2 (itens a, b, c, d).

Prof. Dr. Marcos Lopes de Souza

Coordenador do PPGREC
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