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HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 

PROCESSO SELETIVO 01/2019 – MESTRADO EM GEOGRAFIA/PPGG/UFPB 

 

 

Os candidatos que tiveram as suas inscrições indeferidas deverão obedecer ao prazo para solicitação de 

reconsideração do resultado da homologação das inscrições (28 e 29/10/2019), conforme consta no 

cronograma do edital, até as 14:00 horas do dia 29/10/2019. 

 

A reconsideração deverá ser enviada exclusivamente pelo e-mail da pós-graduação 

posgeo.ufpb@gmail.com, constando dois arquivos exclusivamente em formato pdf: (1) formulário de 

requerimento conforme anexo IX do Edital; (2) documentação pendente. Recomenda-se o reenvio de toda 

documentação. 

 

CANDIDATO SITUAÇÃO 

AGRIANE CALDEIRA SOUZA DEFERIDO 

ALESSANDRA OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO 

INDEFERIDO 

(f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos. 

(g) Projeto de Pesquisa sobre o tema da dissertação, com 

indicação da Linha de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no 

máximo 10 páginas, excetuando a capa. 

ALEXSANDRA BEZERRA DE 

SOUSA 

DEFERIDO 

ALINE KELLY MARTINS INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

ALLYSON WESLEY 

GONÇALVES CARNEIRO 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; f) link do currículo na 

Plataforma Lattes, com os documentos comprobatórios 

referentes aos últimos três anos;  

ANTONIO ADRIANO 

NÓBREGA 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 
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do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa; h) no caso de candidatos (as) cotistas, 

apresentação de auto declaração de sua condição ou pertença 

étnico-racial (segundo Resolução Consepe/UFPB Nº 58/2016);  

ANTONIO CELSO SERIQUE DE 

CASTRO FILHO 

DEFERIDO 

BÁRBARA EVELYN BARACHO 

WANDERLEY 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; d) cópia do diploma de graduação ou 

certidão de colação de grau em curso de graduação ou 

declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o(a) 

candidato(a) em condições de concluir o curso antes da 

matrícula institucional no programa; e) histórico escolar da 

graduação; f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os 

documentos comprobatórios referentes aos últimos três anos; 

h) no caso de candidatos (as) cotistas, apresentação de auto 

declaração de sua condição ou pertença étnico-racial (segundo 

Resolução Consepe/UFPB Nº 58/2016);  

BÁRBARA ZEN DEFERIDO 

CAMILA LEITE DE MELO 

RUFFO 

DEFERIDO 

CARLA RAMONA VIEIRA 

SALES 

DEFERIDO 

CÍCERO ANTONIO JATANAEL 

DA SILVA TAVARES 

DEFERIDO 

CLAUDEMIR NEVES LEITE 

 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; d) cópia do diploma de graduação ou 

certidão de colação de grau em curso de graduação ou 

declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o(a) 

candidato(a) em condições de concluir o curso antes da 

matrícula institucional no programa; e) histórico escolar da 

graduação; f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os 

documentos comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) 

Projeto de Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação 

da Linha de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 

páginas, excetuando a capa. 

DAVID VISCOTE DE LIRA DEFERIDO 

DÉBORA DANTAS DE SOUZA DEFERIDO 

DEVID WALLAS DE SOUSA 

BORGES 

DEFERIDO 

EINI CELLY MORAIS 

CARDOSO 

DEFERIDO 
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ESTÉFANE GISELE BATISTA 

SANTOS 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa. 

EVERALDO DE OLIVEIRA 

PEDROSA JÚNIOR 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; d) cópia do diploma de graduação ou 

certidão de colação de grau em curso de graduação ou 

declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o(a) 

candidato(a) em condições de concluir o curso antes da 

matrícula institucional no programa; e) histórico escolar da 

graduação; f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os 

documentos comprobatórios referentes aos últimos três anos. 

FERNANDO VIEIRA DA SILVA DEFERIDO 

FLAUBER NUNES VIEIRA DE 

MELO 

DEFERIDO 

FRANCINALDA MARIA DA 

SILVA 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa. 

GABRIEL DA NÓBREGA 

MONTEIRO 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; d) cópia do diploma (falta inserir cópia 

do verso do diploma) de graduação ou certidão de colação de 

grau em curso de graduação ou declaração/certidão de colação 

de grau que comprove estar o(a) candidato(a) em condições de 

concluir o curso antes da matrícula institucional no programa; 

e) histórico escolar da graduação; f) link do currículo na 

Plataforma Lattes, com os documentos comprobatórios 

referentes aos últimos três anos; g) Projeto de Pesquisa sobre o 

tema da dissertação, com indicação da Linha de Pesquisa 

contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, excetuando a 

capa. 

GEILSON SILVA PEREIRA DEFERIDO 

GEISA KARLA DE OLIVEIRA 

BORBA 

DEFERIDO 

GINALDO RIBEIRO DA SILVA DEFERIDO 

GUSTAVO DOS SANTOS DEFERIDO 
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COSTA 

ILULIANE MARIA GADELHA 

CORREIA 

DEFERIDO 

IRAMI RODRIGUES 

MONTEIRO JUNIOR 

DEFERIDO 

ISAÍAS CÉSAR DOS SANTOS 

LIMA 

DEFERIDO 

JADIELE CRISTINA BERTO 

DA SILVA 

DEFERIDO 

JEAN OLIVEIRA CAMPOS DEFERIDO 

JESSICA LAIS ALVES 

MEDEIROS 

DEFERIDO 

JORISAMAR DE OLIVEIRA 

SENA 

INDEFERIDO 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos;  

JOSÉ ALVES MENDES INDEFERIDO 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos;  

JOSE EDERGILSON 

CAVALCANTI 

DEFERIDO 

JOSÉ FERREIRA JANUÁRIO 

FILHO 

INDEFERIDO 

b) formulário de inscrição;  

JOSENILCE DE CÁSSIA 

OLIVEIRA DA SILVA 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

JOYCE FERREIRA GOMES DEFERIDO 

JUNIO SANTOS DA SILVA INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; d) cópia do diploma (falta inserir cópia 

do verso do diploma) de graduação ou certidão de colação de 

grau em curso de graduação ou declaração/certidão de colação 

de grau que comprove estar o(a) candidato(a) em condições de 

concluir o curso antes da matrícula institucional no programa; 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

LIDIANE KAROLYNE 

BARBOSA DE SOUZA 

INDEFERIDO 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos;  
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LUCAS ARAÚJO MARTINS DEFERIDO 

LUCIENE DA SILVA DEFERIDO 

LUCIENE FABRIZIA ALVES 

NASCIMENTO 

DEFERIDO 

LUÍS GUSTAVO COSTA 

FERNANDES 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

MARESSA OLIVEIRA LOPES 

ARAÚJO 

DEFERIDO 

MARIA DO SOCORRO 

BARROS PEREIRA 

DEFERIDO 

MARIA DO SOCORRO SILVA 

SALVADOR 

DEFERIDO 

MARIA JOSÉ SOUSA DA SILVA INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; d) cópia do diploma de graduação ou 

certidão de colação de grau em curso de graduação ou 

declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o(a) 

candidato(a) em condições de concluir o curso antes da 

matrícula institucional no programa; e) histórico escolar da 

graduação; f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os 

documentos comprobatórios referentes aos últimos três anos;  

MARIZA RAYANNE DA SILVA 

PEREIRA 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa 

MAXSUEL BEZERRA DO 

NASCIMENTO 

DEFERIDO 

MICHELLE FERREIRA 

GUERRA DE ANDRADE LIMA 

LEITE 

INDEFERIDO 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos;  

MIRELLE OLIVEIRA SILVA DEFERIDO 

NÁDSON RICARDO LEITE DE 

SOUZA 

DEFERIDO 

NATÁLIA FARIAS DE BARROS DEFERIDO 

NATÁLIA KAROLINE INDEFERIDO 
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CÂNDIDO SALVADOR a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; d) cópia do diploma de graduação ou 

certidão de colação de grau em curso de graduação ou 

declaração/certidão de colação de grau que comprove estar o(a) 

candidato(a) em condições de concluir o curso antes da 

matrícula institucional no programa; f) link do currículo na 

Plataforma Lattes, com os documentos comprobatórios 

referentes aos últimos três anos; g) Projeto de Pesquisa sobre o 

tema da dissertação, com indicação da Linha de Pesquisa 

contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, excetuando a 

capa;  

PATRÍCIA SOARES DE 

MEIRELES 

DEFERIDO 

PAULO BENÍCIO VICENTE INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

PAULO JERÔNIMO LUCENA 

DE OLIVEIRA 

DEFERIDO 

PEDRO VINICIUS FRANÇA 

NASCIMENTO 

 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

PEDRO WALLAS SOARES DE 

ARAÚJO FELIX 

DEFERIDO 

SEVERINO DO RAMO 

PEREIRA DE LIMA 

DEFERIDO 

TACIANO OLIVEIRA 

FERNANDES 

DEFERIDO 

TAINÁ MARIA DE OLIVEIRA 

SANTOS 

 

INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

TATIANA DOS SANTOS SILVA DEFERIDO 
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THIAGO FELIX DE LIMA DEFERIDO 

VALMIR BRUNO DE SOUZA 

AGUIAR 

INDEFERIDO 

g) Projeto de Pesquisa sobre o tema da dissertação, com 

indicação da Linha de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no 

máximo 10 páginas, excetuando a capa. Ultrapassou o 

numero de paginas do projeto. 

VINÍCIUS ALVES BARBOSA INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; f) link do currículo na Plataforma Lattes, 

com os documentos comprobatórios referentes aos últimos três 

anos;  

VIRNA VIEIRA FRANCO INDEFERIDO 

a) Requerimento ao coordenador; b) formulário de inscrição; c) 

uma fotografia 3x4; e) histórico escolar da graduação; f) link 

do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos;  

YASMIN CYNARA DE 

OLIVEIRA GUIMARÃES 

DEFERIDO 

YNGRID BATISTA COSTA INDEFERIDO 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos;  

YURI BATISTA OLIVEIRA 

GOMES 

INDEFERIDO 

f) link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos; g) Projeto de 

Pesquisa sobre o tema da dissertação, com indicação da Linha 

de Pesquisa contendo no mínimo 8 e no máximo 10 páginas, 

excetuando a capa;  

YURI GOMES DE SOUZA DEFERIDO 

 

 

                                                                                                     João Pessoa, 25 de outubro de 2019.   

Coordenação do PPGG   


