
 

 

EDITAL Nº 02/2020 – PPGMat: PROCESSO SELETIVO DE DOUTORADO E          
MESTRADO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA DA        
UFPB 

 

RESULTADOS DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÕES À HOMOLOGAÇAO 
DAS INSCRIÇÕES 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

MATEMÁTICA DA UFPB 

CANDIDATO RESULTADO DA RECONSIDERAÇÃO 

1. ALYSSON MATEUS MARQUES 
ANDRADE 
 
NÍVEL DA SELEÇÃO: MESTRADO 
 

INDEFERIDA 
 
JUSTIFICATIVA: 
i) Ausência da documentação item 2.1 (a) - diploma ou certidão de            
conclusão do curso de graduação ou declaração de possível conclusão          
em tempo hábil para a matrícula não anexada; 
ii) Ausência da documentação do item 2.1 (g) - certidão de quitação            
com as obrigações eleitorais não anexada; 
iii) Conforme item 2.3 do Edital 02/2020 do PPGMAT, serão          
indeferidas as inscrições que não apresentarem toda a documentação         
exigida e, segundo item 2.2, não será permitida a complementação de           
documentos após o término das inscrições. 

2. JANNIETTE PEREIRA DA SILVA 
 
NÍVEL DA SELEÇÃO: MESTRADO 

INDEFERIDA 
 
JUSTIFICATIVA: 
i) Ausência da documentação exigida no item 2.1 (f) - cópia da carteira             
de identidade não anexada; 
ii) Ausência da documentação exigida no item 2.1 (g) - certidão de            
quitação com as obrigações eleitorais não anexada; 
iii) Conforme item 2.3 do Edital 02/2020 do PPGMAT, serão          
indeferidas as inscrições que não apresentarem toda a documentação         
exigida e, segundo item 2.2, não será permitida a complementação de           
documentos após o término das inscrições. 

3. LAMARTINE JOSÉ 
ALBUQUERQUE DA SILVA 
 
NÍVEL DA SELEÇÃO: MESTRADO 

INDEFERIDA 
 
JUSTIFICATIVA: 
i) Ausência da documentação exigida no item 2.1 (g) - quitação com            
obrigações militares não anexada; 
ii) Ausência da documentação exigida no item 2.1 (j) - ementa das            
componentes curriculares usadas na avaliação curricular não anexadas,        
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conforme item 5 deste Edital; 
iii) Conforme item 2.3 do Edital 02/2020 do PPGMAT, serão          
indeferidas as inscrições que não apresentarem toda a documentação         
exigida e, segundo item 2.2, não será permitida a complementação de           
documentos após o término das inscrições. 

4. LEONARDO DA VINCI 
HENRIQUES DE LIMA 
 
NÍVEL DA SELEÇÃO: MESTRADO 

INDEFERIDA 
 
JUSTIFICATIVA: 
i) Não cumprimento ao item 2.1 (d), por preenchimento incompleto do           
ANEXO II (tabela de componentes curriculares não anexada); 
ii) Conforme item 2.3 do Edital 02/2020 do PPGMAT, serão          
indeferidas as inscrições que não apresentarem toda a documentação         
exigida e, segundo item 2.2, não será permitida a complementação de           
documentos após o término das inscrições. 

5. MATEUS NASCIMENTO 
OLIVEIRA 
 
NÍVEL DA SELEÇÃO: MESTRADO 

INDEFERIDA 
 
JUSTIFICATIVA: 
i) Ausência da documentação item 2.1 (a) - diploma ou certidão de            
conclusão do curso de graduação ou declaração de possível conclusão          
em tempo hábil para a matrícula não anexada; 
ii) Ausência da documentação do item 2.1 (g) - certidão de quitação            
com obrigações eleitorais não anexada; 
iii) Conforme item 2.3 do Edital 02/2020 do PPGMAT, serão          
indeferidas as inscrições que não apresentarem toda a documentação         
exigida e, segundo item 2.2, não será permitida a complementação de           
documentos após o término das inscrições. 

6. TAÍZE CARDOSO DE SOUSA 
 
NÍVEL DA SELEÇÃO: 
DOUTORADO 

INDEFERIDA 
 
JUSTIFICATIVA: 
i) Não cumprimento ao item 2.1 (d), por preenchimento incompleto do           
ANEXO II (tabela de componentes curriculares não anexada); 
ii) Ausência da documentação exigida no item 2.1 (j) (ementa das           
componentes curriculares usadas na avaliação curricular, conforme       
item 5 deste Edital, devidamente comprovadas); 
iii) Conforme item 2.3 do Edital 02/2020 do PPGMAT, serão          
indeferidas as inscrições que não apresentarem toda a documentação         
exigida e, segundo item 2.2, não será permitida a complementação de           
documentos após o término das inscrições. 


