
 
 

PROCESSO SELETIVO 2022/2 
RESULTADO DAS HOMOLOGAÇÕES DAS INSCRIÇÕES  

MESTRADO 
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

 
Nº 

inscrição 
Protocolo Resultado 

47 *************725051500 Indeferida 
MOTIVO: Descumprimento do Edital item 3.1, 
letras m e n (Não enviados os comprovantes do 
currículo no sistema on line) 

45 *************524051926 Indeferida  
MOTIVOS: Descumprimento do Edital item 3.1, 
letra n (Não enviada a ficha de pontuação do 
currículo - Anexo III do Edital) E item 3.1, letra 
o.3 (projeto com identificação) 

29 *************915051640 Indeferida  
MOTIVO: Item 3.1, letra n (Anexo III) em 
desacordo com a ficha retificada e publicada. 

55 *************529051701 Indeferida  
MOTIVO: Documentação em desacordo com o 
edital, item 3.1, letra o.3 – (projeto com 
identificação)  

50 *************026052001 Indeferida 
MOTIVO: Item 3.1, letra n (Anexo III) em 
desacordo com a ficha retificada e publicada. 

18 *************807050049 Indeferida 
MOTIVO: Item 3.1, letra n (Anexo III) em 
desacordo com a ficha retificada e publicada. 

59 *************930052233 Indeferida 
MOTIVOS: Item 3.1, letra n (Anexo III) em 
desacordo com a ficha retificada e publicada. 

60 *************030052304 Indeferida 
MOTIVO: Documentação em desacordo com, 
item 3.1, letra j do Edital.   Cópia do Diploma do 
curso de graduação (frente e verso em único 
arquivo), para candidatos ao Mestrado e 
Doutorado, expedido por estabelecimento oficial 
ou oficialmente reconhecido, ou de outro 
documento que comprove estar o candidato em 
condições de concluir o curso de graduação 
antes do período para registro acadêmico neste 
Programa de Pós-Graduação, ficando tal 
registro condicionado à prova de conclusão da 
graduação.... 



 
71 *************101061445 Indeferida 

MOTVOS: Documentação em desacordo com o 
Edital nos itens:  
- Item 1.3 Documento de isenção em desacordo 
com o estabelecido no Edital   
- Item 3.1, letra f, Prova de estar em dia com as 
obrigações eleitorais (Não serão aceitos 
comprovantes individuais de votação); 
- Item 3.1, letra k, NÃO SERÃO ACEITOS 
HISTÓRICOS EMITIDOS PELA INTERNET 
SEM VALIDADE OFICIAL PELA INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR (IES); 
- Item 3.1, letra n (Anexo III) em desacordo com 
a ficha retificada e publicada 

 
Belo Horizonte, 07 de junho de 2022. 
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