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LISTA DE INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS E RAZÕES 

(EDITAL DE SELEÇÃO 01/2020) 

 

ADEMILSON ARAUJO GAUTERIO: Projeto de pesquisa excede o limite de paginas definido no edital, 

falta de orçamento; Aguardando pagamento da taxa de inscrição. 

ANA PAULA MATTA DOS SANTOS COSTA: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

ANELISE MEDEIROS SOUTO: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

ANTONIO TIAGO DE MATOS QUIUMENTO: Projeto de pesquisa excede o limite de paginas e de 

referências bibliográficas definido no edital; falta de cronograma e orçamento; aguardando pagamento da 

taxa de inscrição. 

ALBERTO DE OLIVEIRA REDU: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

DANIELA MACHADO CORRÊA: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

DARNAN MICHELE SILVA AMORIM: Proposta não está articulada às linhas de pesquisas dos 

docentes do PPGSP; projeto de pesquisa excede o limite de paginas e de referências bibliográficas 

definido no edital; falta de cronograma e orçamento ; aguardando pagamento da taxa de inscrição 

DENISE LIMA MEIRELES: Aguardando pagamento da taxa de inscrição  

ELBA TAINA LIMA ARAUJO: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

INAJARA MEIRELES ESCALANTE: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

JOSIANE LUIZA DA COSTA: Aguardando pagamento da taxa de inscrição  

LAUREN MAELI PEREIRA ARROJO: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

LAILA FERNANDA DE SOUZA AVELAR: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

LEANDRO CORRÊA: Projeto de pesquisa excede o limite de paginas e de referências bibliográficas 

definido no edital; falta de cronograma  

LEANDRO GOULART DE JESUS: Falha na conversão em PDF de todos os documentos; aguardando 

pagamento da taxa de inscrição 

MARA REGINA POMBO AMARAL: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

MARIANA OSTROWSKI JAREMTCHUK: Proposta não está articulada às linhas de pesquisas dos 

docentes do PPGSP;  projeto de pesquisa excede o limite de paginas e de referências bibliográficas 

definido no edital; falta de cronograma e orçamento; aguardando pagamento da taxa de inscrição 
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MAIQUEL DE LEMOS GORIN: Projeto de pesquisa excede o limite de paginas definido no edital; falta 

de orçamento 

SAMANTA BRIZOLARA COUTINHO: Projeto de pesquisa excede o limite de paginas definido no 

edital 

VANDERSON SABINO ROCHA LOPES: Aguardando pagamento da taxa de inscrição 

 

 

 

 

 

Obs. Aquelas inscrições não homologadas somente por situação de “Aguardando pagamento da taxa de inscrição” 

podem ser homologadas imediatamente após apresentar os comprovantes de pagamento via sistema Siposg (www. 

siposg. furg.br) ou via e-mail: ppg.saudepublica@furg.br     

 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Seleção 

 

           Rio Grande, 16/11/2020 

 


