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EDITAL Nº. 01/2020 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
TRANSPORTES PARA O CURSO DE MESTRADO PARA O PRIMEIRO PERÍODO LETIVO DE 2021 

 
 

RESULTADO - AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR E PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

Nº Inscrição Nome AHE 
Produção Científica:  

tipo de comprovante indicado pelo 
candidato 

Resultado 

1 202000442028084 Alessadro Reichert 0,41 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

APROVADO 

2 202000442028047 
Amaro Venancio 

Junior 
0,44 

Curso Tecnólogo ou Especialização na 
área de Transportes ou Logística 

APROVADO 

3 202000442028177 
André Gonçalves 

Corrêa Pereira 
0,64 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

4 202000442028095 
Andréa Valéria 
Cervantes de 

Oliveira Monteiro 
0,59 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

5 202000442028193 
Bárbara Carvalho 

de Azevedo 
0,88 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

6 202000442027618 
Breno Lucas 
Alvarenga 

0,96 
Curso Tecnólogo ou Especialização na 

área de Transportes ou Logística 
APROVADO 

7 202000442027595 
Carlos Magno da 

Silva Oliveira 
0,50 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

8 202000442028205 
Cíntia Adriana 
Azevedo de Liz 

Anhaia 
0,49 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

9 202000442026679 
Diolivia A. C. 

Tiburcio 
0,69 

Projeto de iniciação científica ou de 
iniciação ao desenvolvimento 

tecnológico e inovação (PIBIC/PIBITI) 
comprovado na área de Transportes 

ou em outras áreas 

REPROVADO - O 
comprovante apresentado 

não atende ao solicitado no 
edital (a candidata 

apresentou o TCC e não um 
PIBIC/PIBITI). 

10 202000442028080 Fábio Costa Feitosa 0,49 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 
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11 202000442027893 
Francielly Cristina 

Sousa Cunha 
0,97 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

12 202000442027459 
Giulia Milena 

Garcia da Silveira 
0,92 

Projeto de iniciação científica ou de 
iniciação ao desenvolvimento 

tecnológico e inovação (PIBIC/PIBITI) 
comprovado na área de Transportes 

ou em outras áreas 

APROVADO 

13 202000442028094 
Isabela Soares 

Machado Reichert 
0,76 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

APROVADO 

14 202000442026607 
Jéssica Rayane de 

Araújo Morais 
0,18 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

REPROVADO - A pontuação 
AHE não atingiu o mínimo 
necessário para aprovação 
(conforme edital, AHE deve 

ser maior ou igual a 0,4). 

15 202000442027163 
João Lucas da Silva 

Martins 
0,84 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

REPROVADO - O 
comprovante apresentado 

não atende ao solicitado no 
edital (o candidato 

apresentou pôster/banner e 
não um artigo completo). 

16 202000442028146 
Josue Mupenza 

Mupenza 
0,34 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

REPROVADO - A pontuação 
AHE não atingiu o mínimo 
necessário para aprovação 
(conforme edital, AHE deve 

ser maior ou igual a 0,4). 

17 202000442027918 
Juliana Abrantes 

Tavares 
0,86 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

18 202000442027597 
Lorena Assunção 

Thereso 
0,89 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

19 202000442027258 
Ludimila Pereira de 

Sousa 
0,91 

Curso Tecnólogo ou Especialização na 
área de Transportes ou Logística 

REPROVADO - O 
comprovante apresentado 

não atende ao solicitado no 
edital (a candidata 

apresentou certificado de 
especialização em 

BIM/Estruturas e não na 
área de Transportes ou 

Logística). 

20 202000442026690 
Marcelo Aparecido 

de Melo 
0,50 

Curso Tecnólogo ou Especialização na 
área de Transportes ou Logística 

APROVADO 
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21 202000442027602 Marcelo Dourado 0,25 

Projeto de iniciação científica ou de 
iniciação ao desenvolvimento 

tecnológico e inovação (PIBIC/PIBITI) 
comprovado na área de Transportes 

ou em outras áreas 

REPROVADO - A pontuação 
AHE não atingiu o mínimo 
necessário para aprovação 
(conforme edital, AHE deve 

ser maior ou igual a 0,4). 

22 202000442027953 
Marcelo Santos de 

Oliveira 
0,64 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

APROVADO 

23 202000442028141 
Marcone Bento 

Toledo 
0,21 

Curso Tecnólogo ou Especialização na 
área de Transportes ou Logística 

REPROVADO - A pontuação 
AHE não atingiu o mínimo 
necessário para aprovação 
(conforme edital, AHE deve 

ser maior ou igual a 0,4). 

24 202000442026895 
Maria Thereza de 

Oliveira 
0,40 

Curso Tecnólogo ou Especialização na 
área de Transportes ou Logística 

APROVADO 

25 202000442026823 
Matheus Araújo 

Maciel 
0,98 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

26 202000442027063 
Mauricio do 

Nascimento Vieira 
0,50 

Projeto de iniciação científica ou de 
iniciação ao desenvolvimento 

tecnológico e inovação (PIBIC/PIBITI) 
comprovado na área de Transportes 

ou em outras áreas 

APROVADO 

27 202000442028149 
Milena Rodrigues 

Santos 
0,78 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

APROVADO 

28 202000442028164 
Nathalia Manes 

Santos 
0,78 

Projeto de iniciação científica ou de 
iniciação ao desenvolvimento 

tecnológico e inovação (PIBIC/PIBITI) 
comprovado na área de Transportes 

ou em outras áreas 

APROVADO 

29 202000442026576 
Patrícia Lima 

Santos 
0,49 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

30 202000442026578 
Paulo Marcio 

Fernando Jesus 
Batista 

0,69 
Curso Tecnólogo ou Especialização na 

área de Transportes ou Logística 
APROVADO 

31 202000442028210 
Rafael Augusto 

Borges Alves 
0,87 

Curso Tecnólogo ou Especialização na 
área de Transportes ou Logística 

APROVADO 

32 202000442028200 
Rodrigo de 

Azevedo Santa Cruz 
de Oliveira 

0,32 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

REPROVADO - A pontuação 
AHE não atingiu o mínimo 
necessário para aprovação 
(conforme edital, AHE deve 

ser maior ou igual a 0,4). 
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33 202000442028186 
Rui Vieira da Silva 

Junior 
0,94 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

APROVADO 

34 202000442027822 
Samuel Morgan 
Teixeira Costa 

0,42 

Artigo completo publicado em 
periódico científico especializado e 
com corpo de árbitros na área de 
Transportes ou em outra área do 

conhecimento 

APROVADO 

35 202000442028127 
Taíza Reis Dantas 

de Sordi 
0,92 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

36 202000442027779 
Talita Evelyn 

Paulino da Silva 
1,00 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

37 202000442027987 
Wanderson da 
Costa Ferreira 

0,93 

Artigo completo publicado na íntegra 
em anais de congresso nacional ou 

internacional na área de Transportes 
ou em outra área do conhecimento 

APROVADO 

38 202000442027263 
Wilson Gentil da 

Costa Junior 
0,39 

Curso Tecnólogo ou Especialização na 
área de Transportes ou Logística 

REPROVADO - A pontuação 
AHE não atingiu o mínimo 
necessário para aprovação 
(conforme edital, AHE deve 

ser maior ou igual a 0,4). 

 
 

Comissão de Seleção - PPGT 
23/11/2020 

 


