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O Programa de Pós-Graduação em Filosofia torna pública a relação dos
candidatos inscritos no processo seletivo 2022-2.

MESTRADO – Inscrições DEFERIDAS

Adalberto da Silva Nogueira
Amanda de Almeida Romão
Ana Paula Varize Silveira
André Luiz Barbosa da Silva
André Luiz Ponce Leones
Barbara Marques Merlin
Beatriz Furlan de Carvalho
Caio Francisco Azevedo Souza
Daniel Soares da Silva
Emerson Trindade Elias do Nascimento
Guilherme Barcelos Machado Lopes
João Felipe de Oliveira Santos
Josiane da Silva Vasconcelos
Julio Cesar da Costa e Silva
Kauana Brito Niz
Marcio Grei Teixeira Lima
Mateus Sabato Romano
Matheus Fernandes dos Santos Pereira
Patrese Vasconcelos Vieira
Ramon Correia Miranda
Solone de Arruda Souza

MESTRADO – Inscrições INDEFERIDAS

CLÁUDIO ROGÉRIO BASSO GODOY
Motivo: Candidato apresentou Diploma de Graduação incompleto. Deve reenviá-lo na
íntegra para ter sua inscrição deferida.

FELIPE AIELLO
Motivo: Documento apresentado para comprovar a conclusão da graduação sem validade.
Deverá enviar documento válido, contendo a data de realização da colação de grau, ou
deverá preencher o termo de responsabilidade, disponível AQUI, para ter sua inscrição
deferida.

1.2. cópia do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de
graduação (para candidatos(as) ao mestrado) e cópia do diploma do mestrado ou
cópia da ata da defesa (para candidatos(as) ao doutorado que não tenham realizado o
mestrado no PPGF-Unifesp). Na ausência deste documento, será aceito o termo de
responsabilidade disponível no site do PPGF
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GABRIEL LEMES DUARTE
Motivo: Candidato não enviou o Currículo Lattes. Deverá enviar para ter sua inscrição
deferida.

1.3. cópia completa do Currículo Lattes atualizado

LEANDRO ROMAN
Motivo: Projeto apresentado contendo 21 páginas, superior, portanto, ao limite máximo
estabelecido em edital. Deverá reenviar para ter sua inscrição deferida.

1. O projeto de pesquisa deverá ser enviado, no momento da inscrição, no formato
PDF. Ele deverá ter a seguinte caracterização física: no máximo 15 páginas, incluídas
a capa e as referências bibliográficas, com margens superior e inferior 2,5 cm, margens
esquerda e direita 3,0 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, sem
espaçamento entre os parágrafos. A capa deverá conter o nome do(a) candidato(a) e o
título do projeto de pesquisa, indicando claramente a linha de pesquisa em que ele
pretende se inserir. A não apresentação do projeto nesta formatação e nestas dimensões
acarretará o indeferimento da inscrição.

MICHAEL HELLISON JANTORPE GOMES
Motivo: Candidato não enviou documento para comprovar a conclusão da graduação.
Deverá enviar documento válido, contendo a data de realização da colação de grau, ou
deverá preencher o termo de responsabilidade, disponível AQUI, para ter sua inscrição
deferida.

1.2. cópia do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de
graduação (para candidatos(as) ao mestrado) e cópia do diploma do mestrado ou
cópia da ata da defesa (para candidatos(as) ao doutorado que não tenham realizado o
mestrado no PPGF-Unifesp). Na ausência deste documento, será aceito o termo de
responsabilidade disponível no site do PPGF
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DOUTORADO – Inscrições DEFERIDAS

Cleiton Balieiro Dos Santos
Daniel Rodrigues De Assis Martins
Felipe Couto
Gabriel José Jacinto
Jonas Mur
Thiago de Souza Salvio
Thiago Diniz Santos
Wellington Anselmo Martins

DOUTORADO  – Inscrições INDEFERIDAS

ALONSO DE SOUZA GONÇALVES
Motivo: Não apresentou Histórico Escolar do Mestrado, contendo a língua de proficiência,
para dispensa da segunda prova. Deverá enviar o documento ou informar as duas línguas
para a realização das provas de proficiência.

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado
do exame de proficiência realizado (para candidatos(as) a uma vaga de doutorado que
solicitem a dispensa de uma das provas de proficiência e que não tenham defendido
mestrado no PPGF-Unifesp). Ver acima Letra C, item 4.1.

BRUNA SANTOS DA SILVA
Motivo: Cópia da ata da defesa do mestrado está ilegível. Deverá reenviar para ter sua
inscrição deferida.

CÉLIA MARTINS DA COSTA
Motivo:a) Candidata não enviou documento de identificação, frente e verso. Deverá enviar
para ter sua inscrição deferida.

1.5. cópia de Documento de Identidade (apresentar o original no dia da prova de
proficiência).

Motivo:b) Candidata não enviou o Currículo Lattes. Deverá enviar para ter sua inscrição
deferida.

1.3. cópia completa do Currículo Lattes atualizado
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FELIPPE DE AMORIM FERREIRA
Motivo: Não apresentou Histórico Escolar do Mestrado, contendo a língua de proficiência,
para dispensa da segunda prova. Deverá enviar o documento ou informar as duas línguas
para a realização das provas de proficiência.

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado
do exame de proficiência realizado (para candidatos(as) a uma vaga de doutorado que
solicitem a dispensa de uma das provas de proficiência e que não tenham defendido
mestrado no PPGF-Unifesp). Ver acima Letra C, item 4.1.

GUILHERME DE SOUZA
Motivo: Candidato não enviou documento de identificação (RG), frente e verso. Deverá
enviar para ter sua inscrição deferida.

1.5. cópia de Documento de Identidade (apresentar o original no dia da prova de
proficiência).

MARCELA CRISTINA DOS SANTOS
Motivo: Não apresentou Histórico Escolar do Mestrado, contendo a língua de proficiência,
para dispensa da segunda prova. Deverá enviar o documento ou informar as duas línguas
para a realização das provas de proficiência.

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado
do exame de proficiência realizado (para candidatos(as) a uma vaga de doutorado que
solicitem a dispensa de uma das provas de proficiência e que não tenham defendido
mestrado no PPGF-Unifesp). Ver acima Letra C, item 4.1.

RONALDO HERNANDES
Motivo: Candidato não apresentou Diploma do Mestrado ou cópia da ata da defesa.
Deverá enviar documento válido ou deverá preencher o termo de responsabilidade,
disponível AQUI, para ter sua inscrição deferida.

1.2. cópia do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de
graduação (para candidatos(as) ao mestrado) e cópia do diploma do mestrado ou
cópia da ata da defesa (para candidatos(as) ao doutorado que não tenham realizado o
mestrado no PPGF-Unifesp). Na ausência deste documento, será aceito o termo de
responsabilidade disponível no site do PPGF
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SERGIO SCHARGEL MAIA DE MENEZES
Motivo: a) Documento de identificação (RG) enviado está ilegível. Deverá reenviar para
ter sua inscrição deferida.

Motivo: b) Não apresentou Histórico Escolar do Mestrado, contendo a língua de
proficiência, para dispensa da segunda prova. Deverá enviar o documento ou informar as
duas línguas para a realização das provas de proficiência.

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado
do exame de proficiência realizado (para candidatos(as) a uma vaga de doutorado que
solicitem a dispensa de uma das provas de proficiência e que não tenham defendido
mestrado no PPGF-Unifesp). Ver acima Letra C, item 4.1.

* ATENÇÃO: Conforme previsto no edital do processo seletivo, os candidatos que
tiveram a inscrição INDEFERIDA deverão enviar para o PPGF-Unifesp (e-mail:
posfilosofia@unifesp.br), até 11 de março de 2022, sexta-feira, 14h00, a
documentação descrita acima, para regularização da pendência. O não envio
implicará no INDEFERIMENTO automático das respectivas inscrições.

Guarulhos, 09 de março de 2022.
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