
               
   
                                                                                                                                        
                                                                                                                       SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

            

               Resultado Edital de Apoio Social PPGH-UFF 2023 pós recursos. 

 

Informamos que a análise documental e a classificação é realizada pela PROAES (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis). 

A distribuição das bolsas depende da oferta das agências. Sendo assim, havendo a disponibilidade, o primeiro selecionado de cada nível e 

banca será convocado. 

As bancas em que não houve candidatos ou que o candidato não é elegível para a bolsa, será dado prosseguimento à ordem de classificação 

na Seleção PPGH-UFF-2023. 

No Edital de Apoio Social é possível verificar o prazo e a forma de envio de recursos. 

 

 

    Classificação segundo a avaliação socioeconômica-Edital de Apoio Social- PPGH/ Nível Mestrado 

                                                                                                   BANCA- Contemporânea I 

                         NOME                Parecer          

Victória Couto Alvim de Mattos                       Deferido 

Pedro Otávio Motta de Oliveira Pinto*                       Indeferido 

 

*Candidato possui renda per capita acima de (1) um salário mínimo e meio.  
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BANCA- Contemporânea III 

                        NOME                        Parecer 

Maria Morgana de Moura                      Deferido  

Janderson Carlos Locatel*                      Indeferido 

  

*Candidato possui renda per capita acima de (1) um salário mínimo e meio.   

                                                                                                  BANCA- Moderna 

                             NOME                   Parecer 

     Rodrigo Noronha                         Deferido 

    Matheus Fernandes Albuquerque Não foi possível apurar a renda per capita 
familiar em virtude da não apresentação 
da documentação solicitada no Edital. 

 

                                                                                                              

                                                                                              BANCA- Antiga/Medieval 

                              NOME                       Parecer 

Rafaela França da Silva                               Deferido 

Juliane Santos Machado                              Deferido 
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   Classificação segundo a avaliação socioeconômica-Edital de Apoio Social- PPGH/ Nível Doutorado/2023 

 

                                                                                                 BANCA- Contemporânea I 

                        NOME                    Parecer 

Romulo Wesley Trancoso da Silva                             Deferido 

Talles de Almeida Oliveira                             Deferido 

 

                                                                                                BANCA- Contemporânea II 

                        NOME                       Parecer 

Gabriela Monteiro da Costa                             Deferido        

 

                                                                                                   BANCA- Contemporânea III 

                        NOME                       Parecer 

Artur Silva Lins*                            Indeferido 

 

*Candidato possui renda per capita acima de (1) um salário mínimo e meio.                      
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- Parecer Social dos candidatos: Matheus Fernandes Albuquerque , Janderson Carlos Locatel e Arthur Lins. 

 

    - Recurso avaliado em 06/03/2023. Candidato Matheus Fernandes Albuquerque solicita recurso fundamentado na 

alegação da ocorrência de erros técnicos no formulário do Google e, se propõe a enviar novamente a documentação que 

não foi armazenada, segundo a justificativa contida em seu pedido. Entretanto, não ocorreu erro técnico no formulário 

Google que justificasse o envio dos documentos fora do prazo estabelecido no Edital de Apoio Social. Dessa forma, não 

foi possível a apuração da renda per capita familiar, tendo em vista que o parecer técnico tem como base a análise dos 

documentos referentes ao núcleo familiar e sua situação socioeconômica. Parecer anterior foi mantido. 

-Recurso avaliado em 06/03/2023. Candidato Janderson Carlos Locatel não houve nenhuma alteração na avaliação com 

relação a renda que havia sido apurada, a avaliação foi realizada de acordo com a documentação apresentada na fase de 

envio dos documentos. Parecer anterior foi mantido. 

     -Recurso avaliado em 06/03/2023. Candidato Arthur Lins solicitou recurso, alegando mudança no perfil 

socioeconômico familiar. A renda per capita foi alterada, entretanto permaneceu superior a 1 salário mínimo e meio.  

Parecer anterior foi mantido. 


