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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO-SENSU  

MESTRADO PROFISSIONAL INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 
E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA 

 
EDITAL 01/2020/PPG/DHJUS/UNIR – Turma 2021 

 
 
A Comissão de Processo Seletivo do EDITAL 

01/2020/PPG/DHJUS/UNIR – Turma 2021, do PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇAO STRICTO-SENSU MESTRADO PROFISSIONAL 
INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA 
JUSTIÇA – PPG/DHJUS, analisou os recursos impetrados contra os resultados 
da primeira fase (análise de projetos). Após análise da Comissão os resultados 
seguem abaixo: 

 
 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 

RESULTADO 
FUNDAMENTO 

5775 
INDEFERIDO 

Após a reanálise integral do projeto, a comissão 
deliberou pela manutenção da nota 

 
5777 

INDEFERIDO 

Após a reanálise integral do projeto, e revisão do item 
“Potencial de impacto social da pesquisa a ser 
desenvolvida” a comissão deliberou pela manutenção da 
nota.  

 
 

5823 
INDEFERIDO 

Após a reanálise do projeto, com especial atenção aos 
itens “Convergência do projeto de pesquisa com uma 
das linhas, Potencial de impacto social da pesquisa a ser 
desenvolvida, Viabilidade da realização do projeto no 
tempo previsto para o curso”, a comissão deliberou pela 
manutenção da nota.  

5853 
INDEFERIDO 

Após a reanálise integral do projeto, a comissão 
deliberou pela manutenção da nota 

5862 
INDEFERIDO 

Após a reanálise integral do projeto, a comissão 
deliberou pela manutenção da nota 

5865 
INDEFERIDO 

Após a reanálise integral do projeto, a comissão 
deliberou pela manutenção da nota  

 
5899 

DEFERIDO  
parcialmente 

Após a reanálise integral do projeto, a comissão 
deliberou pela alteração da nota no item “Convergência 
do projeto de pesquisa com uma das linhas” e pela 
manutenção das notas dos demais itens. Com a 
alteração feita a nota final do projeto foi modificada de 
57,5 para 60.  

5913 
INDEFERIDO 

Após a reanálise integral do projeto, a comissão 
deliberou pela manutenção da nota 

 
 

 

Porto Velho, 20 de março de 2021. 
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