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Inscrição Resultados Critérios de avaliação não atendidos 

20210006645 
 

 
Aprovado 
Nota: 8,0 

 

20210006806 

 
 
 
Reprovado 

O projeto não está totalmente adequado às normas do Edital 01/PPGE/2021, não 
apresenta consistência teórico-metodológica, não usa bibliografia atualizada e coerente 
com o objeto de pesquisa e não tem coerência entre as diferentes partes. Não há 
disponibilidade de professor/a orientador/a.  

20210005427 

 
 
 
Reprovado 

O projeto não contempla todos os elementos do item 5.5.1 do Edital 01/PPGE/2021, não 
tem coerência teórico-metodológica, não apresenta 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. 

20210005584 

 
 
Reprovado 

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



20210005945 

 
 
Reprovado 

O projeto não tem consistência teórico-metodológica, não usa bibliografia atualizada  e 
não apresenta coerência entre as diferentes partes. Não há disponibilidade de professor/a 
orientador/a.  

20210005956 
Aprovado 
Nota: 7,5 

 

20210006366 

 
 
Reprovado 

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

 
 
 

20210006426 
 

 
 
 
Reprovado 

O projeto confunde pesquisa com intervenção no ambiente escolar, não atende 
totalmente as normas do edital, não tem consistência teórico-metodológica, não 
apresenta clareza na delimitação do objeto de pesquisa, não aponta viabilidade de 
execução e não apresenta coerência entre as diferentes partes. Não há disponibilidade de 
professor/a orientador/a.  

20210006532 
Aprovado 
Nota: 7,5 

 
 

20210006606 
 
Reprovado 

O projeto não apresenta consistência teórico-metodológica. Não há disponibilidade de 
professor/a orientador/a.  

20210006400 
Aprovado 
Nota: 8,0 

 
 

20210006401 
Aprovado 
Nota:7,5 

 

20210006529 
 
Eliminado  

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

20210006615 
Aprovado 
Nota: 6,5 

 



20210006633 

 
 
Reprovado 

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

20210006643 

 
 
Reprovado 

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

20210006660 
Aprovado 
Nota: 8,0 

 

20210006837 

 
 
 
Reprovado 

O projeto não atende totalmente à formatação exigida pelo Edital 01/PPGE/2021, não 
tem consistência teórico-metodológica, não apresenta clareza na delimitçaão do objeto 
de pesquisa, não usa bibliografia atualizada e não tem coerência entre as diferentes 
partes. Não há disponibilidade de professor/a orientador/a. 

 


