
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO-SENSU  

MESTRADO PROFISSIONAL INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 
E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA 

 
Em reunião realizada no dia sete de março de dois mil e dezoito os 

integrantes da Comissão de Processo Seletivo do EDITAL 
02/2017/PPG/DHJUS/UNIR do PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO STRICTO-
SENSU MESTRADO PROFISSIONAL INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS 
HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DA JUSTIÇA – PPG/DHJUS, responsáveis 
pela avaliação final dos projetos e entrevistas, analisaram os recursos 
impetrados contra os resultados da segunda fase – projetos e entrevistas. Após 
análise os resultados seguem abaixo: 

 
 

NÚMERO DE 
INSCRIÇÃO 

RESULTADO FUNDAMENTO 

21800030 INDEFERIDO 

Após análise e revisão do recurso em todos os seus 
argumentos a banca não encontrou elementos 
suficientes que justificassem alteração na nota atribuída 
ao candidato na segunda fase. Recurso indeferido. 

21800048 INDEFERIDO 

Após análise e revisão do recurso em todos os seus 
argumentos a banca não encontrou elementos 
suficientes que justificassem alteração na nota atribuída 
ao candidato na segunda fase. Recurso indeferido. 

21800053 INDEFERIDO 

Após análise e revisão do recurso em todos os seus 
argumentos a banca não encontrou elementos 
suficientes que justificassem alteração na nota atribuída 
ao candidato na segunda fase. Recurso indeferido. 

21800056 INDEFERIDO 

Após análise e revisão do recurso em todos os seus 
argumentos a banca não encontrou elementos 
suficientes que justificassem alteração na nota atribuída 
ao candidato na segunda fase. Recurso indeferido. 

21800128 DEFERIDO 

Após análise e revisão do recurso em todos os seus 
argumentos a banca deliberou pela modificação da nota 
do projeto nos itens “capacidade de formular o projeto 
com clareza, coesão e concisão” e “convergência do 
projeto de pesquisa com uma das linhas”, majorando a 
nota da candidata para 37 pontos. Deferido. 

21800143 INDEFERIDO 

Após análise e revisão do recurso em todos os seus 
argumentos a banca não encontrou elementos 
suficientes que justificassem alteração na nota atribuída 
ao candidato na segunda fase. Recurso indeferido. 

 
Porto Velho, 7 de março de 2018. 
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