
 
Edital 03/2022 

Processo Seletivo para o Doutorado em Linguística 
Resultado do deferimento de inscrições 

 
 
* Observação importante: as inscrições indeferidas por ausência de documentos 
obrigatórios poderão ser complementadas por meio de recursos a serem 
apresentados pelo SigaX  até o dia 13/10/2022 até as 17:00. 
 
 

Candidato(a) Status da inscrição Justificativa 
Alice Silva Müller Deferido 

 
Dispensa de segunda língua 
estrangeira indeferida 
 

--- 

Bárbara Dias Santos Indeferido Faltaram os seguintes 
documentos obrigatórios: 
título eleitoral e documento 
que comprove que o(a) 
candidato(a) está em dia com 
suas  obrigações eleitorais (cf. 
item 3.3.8 do edital)* 

Beatriz Mercado Bazan Deferido --- 
Camila da Silva Gomes Indeferido Faltou o seguinte documento 

obrigatório: Título de Eleitor 
(cf. item 3.3.8 do edital)* 

Fabiana Simeone Avais Indeferido 
 
Dispensa de segunda língua 
estrangeira indeferida 
 

Faltaram os seguintes 
documentos obrigatórios: 
título eleitoral e documento 
que comprove que o(a) 
candidato(a) está em dia com 
suas  obrigações eleitorais (cf. 
item 3.3.8 do edital)* 

Gabriel Ortiz Voser 
 
 

Deferido --- 

Gelson Caetano Paes Júnior Indeferido Faltaram todos os documentos 
obrigatórios conforme edital. 

Júlio Cesar Coelho dos Santos Indeferido Faltou enviar o anteprojeto (cf. 
item 3.3.3 do Edital) 

Larissa Fernandes Eugênio do 
Nascimento 

Indeferido Faltaram os seguintes 
documentos obrigatórios: 
título eleitoral e documento 
que comprove que o(a) 
candidato(a) está em dia com 
suas  obrigações eleitorais (cf. 
item 3.3.8 do edital)* 

Ludmila Mendes Ferreira Indeferido Faltaram os seguintes 
documentos obrigatórios: 
título eleitoral e documento 
que comprove que o(a) 
candidato(a) está em dia com 



 
suas  obrigações eleitorais (cf. 
item 3.3.8 do edital)* 

Tamize da Silva Mota  Faltaram os seguintes 
documentos obrigatórios: 
anteprojeto, título eleitoral e 
documento que comprove que 
o(a) candidato(a) está em dia 
com suas  obrigações eleitorais 
(cf. item 3.3.8 do edital)* 

Thiago Vieira Deferido --- 
Valdimiro da Rocha Neto Indeferido Faltaram os seguintes 

documentos obrigatórios: 
documento que comprove que 
o candidato está em dia com 
as obrigações militares, título 
eleitoral e documento que 
comprove que o(a) 
candidato(a) está em dia com 
suas  obrigações eleitorais (cf. 
item 3.3.8 do edital)* 

Vanessa Veiga de Souza Indeferido Faltaram os seguintes 
documentos obrigatórios: 
anteprojeto, título eleitoral e 
documento que comprove que 
o(a) candidato(a) está em dia 
com suas  obrigações eleitorais 
(cf. item 3.3.8 do edital)* 

Warley Stefany Nunes Deferido --- 
 
 
 
 
 
 


