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O Programa de Pós-Graduação em Filosofia torna pública a relação dos 

candidatos inscritos no processo seletivo 2021-1. 
 

 

  

MESTRADO – Inscrições DEFERIDAS 
 

Adriana Cardoso Santana Freitas 

Adriano do Amaral Barbosa 

Alice Oliveira Turibio 

André Vasques de Abreu 

Antonio Ferreira de Souza 

Beatriz Chaves DIas 

Bianca Camargo de Lima 

Bruno Marra de Melo 

Bruno Moreira Silva  

Caique de Oliveira Sobreira Cruz 

Carlos César Santana de Oliveira 

Claudiana Carvalho e Silva Salem Leonel 

Claudio Francisco Medeiros Silva 

Claudio Rodrigues Junior 

Dener Nascimento Savino 

Diego Augusto Gonçalves Ferreira 

Diego Pinto Barbosa 

Diogo Luiz Souza de Matos 

Eliabe Oliveira Alves 

Felipi Salem Leonel 

Flavio Rotta Junior 

Gabriel Aragão de Carvalho 

Gabriel Bogossian Porto 

Gabriela do Espírito Santo Marchiori 

Gil Nsilu Estefani André 

Giovanni Corradi Sgai 

Helton Lima Soares 

Igor Cesar Nobre Messias 

Jeniffer Silva Oliveira de Sousa 

Josiel Amaral da Silva 

Luís Gonçalves Mendonça 

Marcelo Rocha Silveira 

Marcio Marques de Carvalho 

Mariana Marcelino Silva Alvares 

Monize Minarello Teixeira 

Natália Santos de Jesus 

Ndeilengar Jean Tog Hadoumadji 

Pedro Silva Vieira 
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Raquel Cunha da Costa 

Richard Melo 

Rodrigo Borsatti Cardoso 

Rodrigo Luna dos Santos 

Rosângela Cristina Martins 

Sheila Feliz de Araujo Santos  

Steffano Eidi Saito Lucchini 

Thiago Luís da Silva 

Vinicius Paiola de Oliveira 

Vitor Urbano Rosasco 

William José Fernandes 

 

 

MESTRADO – Inscrições INDEFERIDAS 
 
Gabriel Domingos Silva Rego 

Motivo: Projeto com 16 páginas, superior ao limite máximo estabelecido em edital. 

Deverá reenviar. 

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 candidato 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 em indeferimento da inscrição. 

 

 

DOUTORADO – Inscrições DEFERIDAS 
 

Eliude Pereira Lima 

Felipe Augusto de Luca 

Frederico Moreira Guimarães 

Gabriel Andrade Coelho Moreira 

Gabriel Valim Alcoba Ruiz 

Guilherme Cerdeira Lelis Silva 

Hugo José de Carvalho Vedovato 

Igor Ferreira Fontes 

Jaqueline Almeida Mandarino 

Jessika Curtinaz da Silva 

João Fernando de Araujo 

José Maria Pereira Carvalho 

Kellen Aparecida Nascimento Ribeiro 
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Lucas Oliveira de Lacerda 

Luiz Felipe Xavier Gonçalves 

Maria Rita Umeno Morita 

Marina Mariano de Oliveira 

Matheus Barbosa Rodrigues  

Matheus Marcus Gabriel Mellado 

Michelle Fernandes de Araujo  

Mizael Pinto de Souza 

Pablo Petravicius Vieira 

Paulo Jorge Barreira Leandro 

Rafael Luiz Cosentino 

Regiane Rodrigues Oliveira Novais 

Rodrigo Rocha Rezende de Oliveira 

Ronaldo Hernandes 

Sergio Carvalho da Fonseca 

Thiago Rodrigo Brunassi 

Whesley Fagliari dos Santos 

 

 

DOUTORADO  – Inscrições INDEFERIDAS 
 

Ana Célia Torres Ibiapina 

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. 
 

No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição online 

os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos 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. 

 

Cian Spangemberg Barbosa Whately 

Motivo: 1) 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. 2) Não enviou 

o diploma do mestrado, nem ata da defesa, nem termo de responsabilidade. 

 

1) No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição 

online os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos 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. 
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2) No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição 

online os seguintes documentos: 

1.2. cópia do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de 

graduação (para candidatos ao mestrado) e cópia do diploma do mestrado ou cópia da 

ata da defesa (para candidatos 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 (http://ppg.filosofia.sites.unifesp.br/institucional/processo-

seletivo); 

 

 

Divina Mendes Chagas 

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. 
 

No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição online 

os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos 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. 

 
Helio Sales Rios 

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. Além disso, a 

proficiência em espanhol não é válida no PPGF-Unifesp. 
 

No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição online 

os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos 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. 

 

Marcia Regina Carvalho da Silva 

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. 
 

No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição online 

os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos a uma vaga de doutorado que 
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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. 

 

Marina Oliveira Barbosa 

Motivo: 1) 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. 2) Não enviou 

o diploma do mestrado, nem ata da defesa, nem termo de responsabilidade. 3) 
Projeto com 18 páginas, superior ao limite máximo estabelecido em edital. Deverá 

reenviar. 

 
1) No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição 

online os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos 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. 

 

2) No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição 

online os seguintes documentos: 

1.2. cópia do diploma de graduação ou do certificado de conclusão do curso de 

graduação (para candidatos ao mestrado) e cópia do diploma do mestrado ou cópia da 

ata da defesa (para candidatos 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 (http://ppg.filosofia.sites.unifesp.br/institucional/processo-

seletivo); 

 
3) 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 candidato 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 em indeferimento da inscrição. 

 

 

Priscila de Oliveira Silva 

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. 

 
No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição online 

os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos a uma vaga de doutorado que 
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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. 

 

Renata Silva Souza 

Motivo: Projeto com 16 páginas, superior ao limite máximo estabelecido em edital. 

Deverá reenviar. 
 

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 candidato 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 em indeferimento da inscrição. 

 

 

Uéverson Luiz Melato de Moraes 

Motivo: Deverá indicar segunda língua para prova de proficiência, pois a 
proficiência em espanhol não é válida no PPGF-Unifesp. 
 

No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição online 

os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos 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. 

 

Vinicius Souza de Paulo 

Motivo: Projeto com 16 páginas, superior ao limite máximo estabelecido em edital. 

Deverá reenviar. 

 

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 candidato 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 em indeferimento da inscrição. 

 

 

William Romualdo 

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. 
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No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá anexar ao formulário de inscrição online 

os seguintes documentos: 

1.4. histórico escolar do mestrado no qual deve estar marcado claramente o resultado 

do exame de proficiência realizado (para candidatos 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 07 de outubro, quarta-feira, 12h00, a documentação 

descrita acima, para regularização da pendência. O não envio implicará no 

INDEFERIMENTO automático das respectivas inscrições.  

 
 

Guarulhos, 01 de outubro de 2020. 
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