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RELAÇÃO DE INSCRIÇÕES INDEFERIDAS  DOUTORADO-EDITAL Nº 06/2020  

SELEÇÃO 2021 – PPGE/UFPB 
 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade  Federal 
da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado das  
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS -Seleção PPGE 2021, conforme descrito abaixo: 

CPF JUSTIFICATIVA 

882.104.054-20 Não tem comprovação de publicação, conforme alínea o do item 2.2, do 
edital 06/2020 

045.473.053-58 Não tem certificado, conforme alínea d do item 2.2, do edital 06/2020 

784.289.984-34 Declaração não corresponde à alínea d do item 2.2, do edital 06/2020 

053.635.824-90  Não tem ano na publicação e o link não é válido  

095.300.114-82 Publicação de 2021, não correspondendo a alínea o, do edital 06/2020 

077.635.724-77 Não apresentou declaração de defesa e nem histórico do curso de 
mestrado, conforme alíneas d e f, do edital 06/2020 

035.361.314-25 Identificação nominal na capa do projeto, não correspondendo ao item 
9.2 

049.062.024-89 Publicação não é na área da Educação/Ensino, conforme alínea o, do 
edital 06/2020 

082.069.584-01 Não tem ano na publicação, conforme alínea o, do edital 06/2020 

058.086.994-60 Não tem dados do ano da publicação, conforme alínea o, item 2.2, do 
edital 06/2020 

035.525.994-01 Identificação nominal na primeira página do projeto, não 
correspondendo ao item 9.2 

721.647.001-04 Ultrapassou o número de páginas, não correspondendo ao anexo VII 

024.929.484-20 Publicação apresentada não compreende o período de 2017 a 2020, 
conforme alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. 

013.086.634-20 Sem foto, não correspondendo à alínea b, do item 2.2, do edital 06/2020 

062.402.624-80 A publicação não é na área da Educação/Ensino, conforme alínea o, do 
item 2.2, do edital 06/2020. 

033.248.334-77 Não apresentou publicação, conforme alínea o, do item 2.2, do edital 
06/2020. 

039.482.594-29 Projeto com o nome de orientador(a) na capa, não correspondendo ao 
item 9.2 



 

 

011.752.154-06 Declaração/atestado sem papel timbrado e assinatura ilegível, não 
correspondendo a alínea d, do item 2.2, do edital 06/2020 

012.916.504-23 Não tem publicação na área de Educação e Ensino, conforme alínea o, 
do item 2.2, do edital 06/2020. 

041.370.664-85 Sem requerimento, sem diploma de mestrado, sem histórico de 
mestrado e de graduação, sem projeto, sem comprovante de 
publicação, conforme alíneas a, d, e, f do item 2.2 e do item 9, do edital 
06/2020. 

050.379.314-01 A publicação apresentada não é da área de Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. 

056.334.884-40 Faltaram históricos da graduação, conforme alíneas e, f, do item 2.2, do 
edital 06/2020 

078.661.384-00 Sem documentação, conforme o item 2.2, do edital 06/2020. 

036.698.469-13 Diploma sem revalidação, conforme alínea d, do edital 06/2020 

414.327.114-15 Não apresentou publicação na área da educação/ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. 

526.703.924-15 Não apresentou produção na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. 

025.996.564-27 Não apresentou publicação na área de Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. 

034.865.214-38 Identificação de orientadores na capa do projeto, não correspondendo 
ao item 9.2, do edital 06/2020 

338.181.344-72 Identificação de autoria na capa do projeto, não correspondendo ao item 
9.2, do edital 06/2020 

133.268.134-49 Identificação de autoria na capa do projeto, não correspondendo ao item 
9.2, do edital 06/2020 

095.374.194-01 Sem apresentação de publicação na área de Educação/Ensino, 
conforme alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. 

041.106.144-57 A publicação em Educação/Ensino não está no período de 2017 a 2020, 
conforme alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. 

009.478.764-64 Não tem comprovação de publicação, conforme alínea o do item 2.2, do 
edital 06/2020 

058.720.334-00 Não apresenta  projeto de pesquisa 

693.680.745-34 Não tem comprovação de publicação, conforme alínea o do item 2.2, do 
edital 06/2020 

041.774.164-28 Não tem comprovação de publicação, conforme alínea o do item 2.2, do 
edital 06/2020 

930.567.374-00 Projeto com o nome na capa, não correspondendo ao item 9.2 

061.225.173-05 Projeto com o nome na capa, não correspondendo ao item 9.2 

037.722.714-56 Diploma sem revalidação, conforme alínea d, do edital 06/2020 

029.333.234-78 Sem requerimento e sem comprovante de publicação, conforme alíneas 
a, d, e, f do item 2.2 e do item 9, do edital 06/2020 

462.300.176-87 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 e ausência do LINK DE 
CURRÍCULO 



 

 

094.799.844-66 NÃO ANEXOU OS DIPLOMAS COMPLETOS. Ausência do link do 
currículo nos documentos. 

679.776.933-72 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 . A publicação em anais está 
ilegível e incompleta. 

057.892.894-95 Inscrição não paga 

551.448.534-04 NÃO ANEXOU OS DIPLOMAS - DECLARAÇÃOES COM PRAZOS 
EXPIRADOS 

028.661.524-09 Não comprovou produção na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020.No arquivo não contém o 
sumário e não pagou a GRU 

057.455.244-80 Não comprovou produção na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020:PUBLIC DE 2015 E A OUTRA 
NÃO TEM LINK EDITÁVEL, NÃO PAGOU GRU 

396.323.004-59 Não comprovou produção na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020.No arquivo não contém o 
sumário e não pagou a GRU.AUSÊNCIA DOS SEGUINTES 
DOCUMENTOS: DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS E 
COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE TRABALHO, 
COMPROVANTE DEPAGAMENTO - GRU 

873.560.154-04 Ausência dos documentos. Só apresentou a foto (arquivo com 1 página) 

015.506.374-01 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 

079.536.134-33 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 E POSSUI DOCUMENTOS 
ILEGÍVEIS 

083.646.394-39 Não comprovou produção na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020.No arquivo não contém o 
sumário e não pagou a GRU:PRODUÇÕES ANTERIORES A 2015 - 

826.267.404-97 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 

047.207.985-94 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020.Possui TRABALHO ACEITO, 
MAS NÃO PUBLICADO 

051.026.864-10 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 

101.392.594-73 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020:o arquivo  
não contém a ficha catalográfica e o corpo editorial 

051.841.914-29 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 e os DIPLOMAS 
INCOMPLETOS (SÓ FRENTE) 

268.883.783-49 Identificação de orientadores na capa do projeto, não correspondendo 
ao item 9.2, do edital 06/2020 

583.089.384-34 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020 

498.903.794-49 Identificação de autoria na capa do projeto, não correspondendo ao item 
9.2, do edital 06/2020 



 

 

449.051.814-53 Inscrição não paga 

064.850.964-85 Declaração expirada (datada de 2017) 

028.036.414-88 Não comprovou publicação na área da Educação/Ensino, conforme 
alínea o, do item 2.2, do edital 06/2020. E POSSUI DOCUMENTOS 
ILEGÍVEIS 

063.684.805-13 Declaração inválida (sem data, assinada pela orientadora e não pela 
coordenação do curso) 

 
 
 
 

João Pessoa, 29 de Janeiro  de 2021. 
 
 

 
 
                                                    Profa. Dra. Fabiana Sena da Silva 
                                                     Coordenadora do PPGE/UFPB 
 


