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Resultado da Análise da Documentação - Doutorado  

 

 
A lista abaixo será atualizada com as inscrições que chegarem pelos correios, com remessa via SEDEX 

e data de postagem até 05/09/2017, desde que a documentação esteja completa e em conformidade 

com o Edital. 

 

 
Número 

de 

inscrição 

Status da 

inscrição 

Observação Opção de 

Ações 

Afirmativas 

2 Deferida  Não 

optante 

3 Deferida  Não 

optante 

5 Deferida Apresentar proficiência em inglês e francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Optante 

(cotas 

raciais) 

8 Deferida  Não 

optante 

17 Deferida Apresentar proficiência em inglês e espanhol 

até 30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

18 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

19 Deferida  Não 

optante 

20 Deferida  Não 

optante 
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25 Deferida Apresentar proficiência em inglês e espanhol 

até 30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

28 Deferida  Não 

optante 

30 Deferida Apresentar proficiência em inglês e espanhol 

até 30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

33 Deferida  Não 

optante 

34 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Optante 

(cotas 

raciais) 

35 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

38 Deferida  Não 

optante 

41 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

44 Deferida  Não 

optante 

45 Deferida  Não 

optante 

46 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 
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49 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

50 Deferida  Não 

optante 

51 Deferida  Não 

optante 

56 Deferida  Não 

optante 

59 Deferida  Não 

optante 

61 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

62 Deferida  Não 

optante 

63 Deferida  Não 

optante 

64 Deferida  Não 

optante 

69 Deferida  Não 

optante 

70 Deferida  Não 

optante 

71 Deferida Apresentar proficiência em francês e em mais 

uma língua estrangeira pretendida até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

72 Deferida Apresentar proficiência em italiano até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

Não 

optante 
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desclassificação. 

73 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

76 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

77 Deferida  Não 

optante 

79 Deferida  Não 

optante 

81 Deferida  Não 

optante 

85 Deferida Apresentar proficiência em inglês e francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

88 Deferida Apresentar proficiência nas línguas 

estrangeiras pretendidas e no português até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

89 Deferida Apresentar proficiência em inglês e francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

90 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

91 Deferida  Não 

optante 
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93 Deferida  Não 

optante 

95 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

97 Deferida  Não 

optante 

100 Deferida Apresentar proficiência nas línguas 

estrangeiras pretendidas até 30/11/2017, 

conforme disposto no edital do Processo 

Seletivo 2018, sob pena de desclassificação. 

Não 

optante 

101 Deferida  Não 

optante 

104 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

107 Deferida  Não 

optante 

109 Deferida  Não 

optante 

110 Deferida  Não 

optante 

111 Deferida  Não 

optante 

112 Deferida  Não 

optante 

113 Deferida  Não 

optante 

114 Deferida  Não 

optante 

120 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Não 

optante 
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Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

127 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

128 Deferida Apresentar proficiência nas línguas 

estrangeiras pretendidas até 30/11/2017, 

conforme disposto no edital do Processo 

Seletivo 2018, sob pena de desclassificação. 

Não 

optante 

134 Deferida Apresentar proficiência em inglês e espanhol 

até 30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

135 Deferida  Não 

optante 

138 Deferida Apresentar proficiência em inglês e francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

139 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

142 Deferida  Não 

optante 

146 Deferida  Não 

optante 

148 Deferida Apresentar proficiência nas línguas 

estrangeiras pretendidas até 30/11/2017, 

conforme disposto no edital do Processo 

Seletivo 2018, sob pena de desclassificação. 

Não 

optante 

150 Deferida  Não 

optante 
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153 Deferida  Não 

optante 

157 Deferida  Não 

optante 

158 Deferida  Não 

optante 

161 Deferida Apresentar proficiência em inglês e em outra 

língua estrangeira pretendida até 30/11/2017, 

conforme disposto no edital do Processo 

Seletivo 2018, sob pena de desclassificação. 

Não 

optante 

165 Deferida  Não 

optante 

166 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

167 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

168 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

170 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

171 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

172 Deferida Apresentar proficiência em inglês e espanhol 

até 30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Não 

optante 
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Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

175 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

177 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

180 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

181 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

182 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

183 Deferida  Não 

optante 

184 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

185 Deferida  Não 

optante 

186 Deferida  Não 

optante 

187 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Não 

optante 
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Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

189 Deferida  Não 

optante 

190 Indeferida  Descumpriu o item 13.2 da página cinco do 

edital, segundo o qual o projeto inicial, para o 

doutorado, deverá atender às seguintes 

especificações: 2) conter entre 7 e 12 páginas, 

incluindo-se a folha de rosto e as referências. 

O projeto apresentado pelo (a) candidato (a) 

possui 20 páginas. 

Não 

optante 

192 Deferida Apresentar proficiência em inglês e em outra  

língua estrangeira pretendida até 30/11/2017, 

conforme disposto no edital do Processo 

Seletivo 2018, sob pena de desclassificação. 

Não 

optante 

193 Deferida  Não 

optante 

196 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

198 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

199 Deferida  Não 

optante 

201 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

204 Deferida  Não 

optante 

206 Deferida  Não 
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optante 

207 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

209 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação. 

Não 

optante 

210 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

211 Deferida Apresentar proficiência em francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

214 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

216 Deferida Apresentar proficiência nas línguas 

estrangeiras pretendidas até 30/11/2017, 

conforme disposto no edital do Processo 

Seletivo 2018, sob pena de desclassificação.                      

Não 

optante 

217 Deferida Apresentar proficiência em inglês e francês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

218 Deferida  Não 

optante 

219 Indeferida O edital dispõe, na página um, que serão 

também aceitas inscrições enviadas pelo 

Correio, com remessa via SEDEX e data de 

Não 

optante 
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postagem até 05/09/2017. A data de postagem 

da documentação recebida, conforme 

comprova carimbo dos correios, foi dia 

06/09/2017, descumprindo o edital. 

220 Deferida  Não 

optante 

221 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Optante 

(cotas 

raciais) 

222 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

223 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

224 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Optante 

(cotas 

raciais) 

225 Deferida  Não 

optante 

226 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

227 Deferida  Não 

optante 

229 Deferida  Não 

optante 

230 Deferida  Não 

optante 
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231 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

233 Deferida Apresentar proficiência em inglês até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

236 Deferida Apresentar proficiência em espanhol até 

30/11/2017, conforme disposto no edital do 

Processo Seletivo 2018, sob pena de 

desclassificação.                      

Não 

optante 

 

 


