
Prova de Títulos(*)

Pontuação Candidato(a)

56.5 ALEXANDER GAMA AMARAL 

52.5 CALVIM COSTA 

51.5 CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA 

50 CHARLES HENRIQUE XAVIER BARRETO BARBOSA 

50 DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA

63 DOUGLAS BORTOLASSI FILGUEIRAS 

50 EZIO JOSE DE OLIVEIRA REGO 

50 FERNANDA REIS TEIXEIRA 

50.5 JULIO CESAR DOS SANTOS MAGALHÃES 

50 LASARO NEVES DE CARVALHO

50.5 THAYANA SUELEN LIMA DE OLIVEIRA 

65 THIAGO ALVES DE SOUZA

50 RENATA SILVA CONFORTI 

(*)  Para a pontuação dos títulos foi considerado o  item  2.4.3.2 do Edital “...deverá ser enviada toda a 
documentação comprobatória em arquivo (em formato pdf) das informações fornecidas no currículo lattes 
(formação complementar, atuação profissional  produções acadêmicas e técnicas do período de março de 
2017 a fevereiro de 2020),  através do e-mail:  selecao2020ppgmmc@gmail.com. Recomenda-se que os 
arquivos sejam compactados para envio." Sendo assim, foram considerados apenas os itens descritos no 
Barema (Anexo II do Edital) devidamente comprovados e dentro do período de 03/17 a 02/20.
Solicitações de  recursos devem ser feitas através do  sistema Sigaa acessando a área do candidato. 
Siga o manual disponível no site do PPGMMC a partir da página 22. 
(**) Alertamos o candidato que segundo o Edital do PPGMMC em seu item 6.10 consta “Não será permitido 
o registro de matrícula concomitante em mais de um curso da UFRRJ ou de  qualquer outra instituição 
pública de ensino superior, conforme a Deliberação 152 de 04 de outubro de 2012 do Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensãoda UFRRJ.” Portanto, para que sua matrícula possa ser efetuada, caso seja aprovado 
neste processo seletivo, é necessário que já tenha colado grau na instituição onde fez a graduação até a  
data  de  matrícula  no  PPGMMC,  ou  seja  antes  de  02/03/2020.  No  caso  de  concomitância  com outro 
programa de  pós  graduação da  UFRRJ ou de qualquer  outra  instituição  pública de ensino  superior,  é 
necessário  apresentar  no  ato  da  matrícula  a  comprovação  de  desligamento  do  outro  curso.  O 
descumprimento desta exigência eliminará automaticamente o candidato desta Seleção.


