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Inscrição Resultados Critérios de avaliação não atendidos 

20210005998 

 
Aprovado 
Nota: 10,0 

 

20210006062 

 
Aprovado 
Nota: 9,0 

 

20210006107 
 
 

 
Reprovado 

O projeto não está adequado ao escopo da linha de pesquisa, não há consistência teórico-
metodológica, não há clareza na delimitação do problema e do objeto de pesquisa, não há 
coerência entre as diferentes partes. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

20210006132 
Aprovado 
Nota: 7,5 

 



 
20210006135 

 

 
Aprovado 
Nota: 7,0 

 
 
 

20210006181 

 
 
Reprovado 

O projeto não apresenta consistência teórico-metodológica e clareza na delimitação do 
objeto de pesquisa, a bibliografia não está atualizada e coerente com o objeto de pesquisa. 
Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

 
20210006215 

 
 

 
Aprovado 
Nota: 7,5 

 

20210006235 
Aprovado 
Nota: 9,0 

 

20210006268 

 
 
Reprovado 

Não há consistência teórico-metodológica, não há clareza na delimitação do objeto de 
pesquisa, a bibliografia não está atualizada e coerente, não apresenta viabilidade de 
execução. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

20210006396 
Aprovado 
Nota: 9,0 

 

20210006418 
Aprovado 
Nota: 6,5 

 

20210006434 
Aprovado 
Nota: 9,5 

 

20210006446 
Aprovado 
Nota: 8,0 

 

20210006466 
Aprovado 
Nota: 7,0 

 



20210006470 

 
Eliminado 

 
Conforme o item 5.5.3.1 do Edital 01/PPGE/2021, o projeto apresenta identificação. 
 

20210006507 

 
Aprovado 
Nota: 8,5 

  

20210006656 

 
 
 
Reprovado 

O projeto não apresenta coerência entre as suas diferentes partes, não há consistência 
teórico-metodológica, não tem clareza na delimitação do objeto de pesquisa e dos 
objetivos. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

20210006659 

 
 
Reprovado 

O projeto não está totalmente adequado ao escopo da linha de pesquisa, não há consistência 
teórico-metodológica, não há uso de bibliografia atualizada e coerente com o objeto de 
pesquisa. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

20210006721 

 
Aprovado 
Nota: 9,5 

 

20210006785 

 
Aprovado 
Nota: 8,0 

 

20210006796 

 
 
 
Reprovado 

O projeto não apresenta coerência entre as diferentes partes, não há consistência teórico-
metodológica, não tem clareza na delimitação do objeto de pesquisa, não emprega 
bibliografia atualizada e coerente com o objeto de pesquisa (não são citadas pesquisas 
sobre a temática proposta). Não há disponibidade de professor/a orientador/a. 

20210005166 

 
 
Reprovado 

O projeto não apresenta consistência teórico-metodológica e clareza  na delimitação do 
objeto de pesquisa. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 



20210005403 

 
Aprovado 
Nota: 7,5 

 

20210005646 
Aprovado 
Nota: 6,0 

 

20210005737 

 
 
Reprovado 

O projeto não apresenta consistência teórico-metodológica, não tem clareza na delimitação 
do objeto de pesquisa, não usa bibliografia atualizada e coerente com o objeto de pesquisa. 
Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

20210005966 

 
Aprovado 
Nota: 9,5 

  

20210006543 

 
Aprovado 
Nota: 7,5 

 

20210006545 

 
 
 
Reprovado 

O projeto não está totalmente adequado às normas do edital, não apresenta consistência 
teórico-metodológica, não há clareza na delimitação do objeto de pesquisa, não demonstra 
viabilidade de execução. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

20210006764 

 
 
Reprovado 

O projeto não está totalmente adequado ao escopo da linha de pesquisa, não apresenta 
consistência teórico-metodológica, não há clareza na delimitação do objeto de pesquisa, 
não apresenta cronograma. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

20210006874 

 
 
 
Reprovado 

O projeto não cumpre o número de páginas indicado no edital, não há consistência teórico-
metodológica, não há clareza na delimitação do objeto de pesquisa, não apresenta 
viabilidade de execução, não há coerência entre as diferentes partes. Não há disponibilidade 
de professor/a orientador/a. 

 


