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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TRANSPORTES

 
EDITAL PPGT Nº 02/2022

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TRANSPORTES PARA O CURSO DE MESTRADO
ACADÊMICO COM INGRESSO NO SEGUNDO PERÍODO LETIVO DE 2022

 
RETIFICAÇÃO: RESULTADO - AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO ESCOLAR E PRODUÇÃO CIENTÍFICA

 

Nº Inscrição Nome AHE Produção Científica Resultado

1 202200849048745 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

(nos últimos 5 (cinco) anos)

APROVADO(A)

2 202200849048613 Bárbara Emilly dos
Santos Ferreira 1,00

Artigo completo publicado na íntegra em anais de
congresso nacional ou internacional na área de
Transportes ou em outra área do conhecimento

(nos últimos 5 (cinco) anos)

APROVADO(A)

3 202200849048739 Bruno dos Santos Ribeiro 0,77 Curso Tecnólogo ou Especialização na área de
Transportes ou Logística APROVADO(A)

4 202200849048753 Cristiane Subtil de
Oliveira Prudente

_ Curso Tecnólogo ou Especialização na área de
Transportes ou Logística

REPROVADO(A)

Não foi possível conferir a
pontuação do histórico (a
candidata enviou  boletim de
ocorrência de perde/extravio ao
invés do histórico); 
O  comprovante apresentado não
atende ao solicitado no edital (a
candidata apresentou portaria de
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designação para função
comissionada e não o
certificado de curso tecnólogo ou
de especialização).

5 202200849048731 Cristina Maria Soja 0,72

Artigo completo publicado em periódico
científico especializado e com corpo de árbitros

na área de Transportes ou em outra área do
conhecimento (nos últimos 5 (cinco) anos)

APROVADO(A)

6 202200849047812 Diego da Silva Camargos 0,76 Curso Tecnólogo ou Especialização na área de
Transportes ou Logística APROVADO(A)

7 202200849048737
Elohim Adonai dos
Santos Nery Nunes

Ribeiro
0,55

Artigo completo publicado em periódico
científico especializado e com corpo de árbitros

na área de Transportes ou em outra área do
conhecimento (nos últimos 5 (cinco) anos)

REPROVADO(A)

O comprovante apresentado não
atende ao solicitado no edital (o
candidato apresentou o
comprovante de submissão de
artigo e não o comprovante de
aceite ou de publicação).

8 202200849048736 Iuri Eduardo Arraes
Mendes 0,27 Curso Tecnólogo ou Especialização na área de

Transportes ou Logística

REPROVADO(A)

A pontuação AHE não atingiu o
mínimo necessário para
aprovação (conforme edital, AHE
deve ser maior ou igual a 0,40).

9 202200849048014 Mairla Julia Freitas Baia 0,34

Projeto de iniciação científica ou de iniciação ao
desenvolvimento tecnológico e inovação
(PIBIC/PIBITI) comprovado na área de

Transportes ou em outras áreas (nos últimos 5
(cinco) anos)

REPROVADO(A)

A pontuação AHE não atingiu o
mínimo necessário para
aprovação (conforme edital, AHE
deve ser maior ou igual a 0,40).

10 202200849048090 Marcia Cristina Gomes de
Araújo Lima

0,53 Artigo completo publicado em periódico
científico especializado e com corpo de árbitros

APROVADO(A)
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na área de Transportes ou em outra área do
conhecimento (nos últimos 5 (cinco) anos)

11 202200849048738 Mauricio Massaki Asano 0,95

Projeto de iniciação científica ou de iniciação ao
desenvolvimento tecnológico e inovação
(PIBIC/PIBITI) comprovado na área de

Transportes ou em outras áreas (nos últimos 5
(cinco) anos)

APROVADO(A)

12 202200849048740 Milena Ferreira da
Conceição 0,59

Projeto de iniciação científica ou de iniciação ao
desenvolvimento tecnológico e inovação
(PIBIC/PIBITI) comprovado na área de

Transportes ou em outras áreas (nos últimos 5
(cinco) anos)

APROVADO(A)

13 202200849048718 Nícolas Guimarães
Ohofugi 0,92

Artigo completo publicado em periódico
científico especializado e com corpo de árbitros

na área de Transportes ou em outra área do
conhecimento (nos últimos 5 (cinco) anos)

APROVADO(A)

14 202200849048628 Patrícia Lima Santos 0,49

Artigo completo publicado em periódico
científico especializado e com corpo de árbitros

na área de Transportes ou em outra área do
conhecimento (nos últimos 5 (cinco) anos)

APROVADO(A)

15 202200849047692 Ramonn Henrique de
Souza França 0,85 Curso Tecnólogo ou Especialização na área de

Transportes ou Logística APROVADO(A)

16 202200849048500 Rodrigo Nunes
Cavalcante 0,60 Curso Tecnólogo ou Especialização na área de

Transportes ou Logística APROVADO(A)

17 202200849048458 Thomé Luiz Freire Guth 0,61

Artigo completo publicado na íntegra em anais de
congresso nacional ou internacional na área de
Transportes ou em outra área do conhecimento

(nos últimos 5 (cinco) anos)

APROVADO(A)

18 202200849048485 Tiago Moreira dos Santos 0,47 Artigo completo publicado em periódico
científico especializado e com corpo de árbitros

na área de Transportes ou em outra área do
conhecimento (nos últimos 5 (cinco) anos)

APROVADO(A)
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Profa. Michelle Andrade

Presidente da Comissão de Seleção
Programa de Pós-Graduação em Transportes – PPGT

 

Divulgação em 04 de agosto de 2022 

Documento assinado eletronicamente por Michelle Andrade, Coordenador(a) da Pós-Graduação em Transportes da Faculdade de Tecnologia, em
04/08/2022, às 14:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8500051 e o código CRC 5827331C.

Referência: Processo nº 23106.086581/2022-08 SEI nº 8500051


