
 
 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS 

DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR 
 

 
PROCESSO SELETIVO DA PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU  

“MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO BILÍNGUE” – 
TURMA 2020 

 
Listagem dos candidatos com inscrições indeferidas 

 
O aceite da inscrição obedeceu aos requisitos de documentação 

presentes no item 4.3 e seus subitens, em especial os itens 4.3.1 e 
4.3.1.2, e as especificações presentes no Anexo 1 do Edital n. 016/2019. 

 
ATENÇÃO: NÃO HÁ RECURSO NESTA FASE DE SELEÇÃO 

 
CANDIDATOS QUE NÃO SUBMETERAM ARQUIVOS FORAM 

AUTOMATICAMENTE INDEFERIDOS, NÃO PRECISANDO CONSTAR 
O MOTIVO NESTA LISTAGEM. 

 
MOTIVO DO 

INDEFERIMENTO INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO DOCUMENTO 

Não foi enviado projeto de 
pesquisa, mas a monografia de 
conclusão de curso (TCC) com 

30 páginas. 

20190200066 CÍNTIA DAIANE LIMA 03623687162 

O arquivo PDF não abre, o 
arquivo está corrompido. 20190200089 ERIKA CORDULINO FERNANDES 09531660743 

Não enviou projeto de 
pesquisa, mas um TCC com 18 

páginas. 
20190200144 EDIMILSON MESSIAS BRAGA 16678323793 

O arquivo DOCX não abre, o 
arquivo está corrompido. 20190200156 RAQUEL PRISCILA DA SILVA 

GOMES 08512613700 

Não enviou projeto de 
pesquisa, mas um TCC com 24 

páginas. 
20190200195 RICARDO PINHEIRO COELHO 98180916200 

O arquivo PDF não abre, o 
arquivo está corrompido. 20190200224 KARINE CAMARGOS MEIRA DE 

SOUSA 12021756602 

Arquivo em branco, com 0 kb. 
20190200251 CAMILLA OGGIONE TOLEDO DE 

PAULA 14154362747 

Não enviou projeto de 
pesquisa, mas um currículo 
profissional de 3 páginas. 

20190200266 VANIA LUCIA DOS SANTOS 
LOPES 60833858734 

O arquivo DOCX não abre, o 
arquivo está corrompido. 20190200268 MARCIA SIMONE DA SILVA 57708983215 

Não enviou projeto de 
pesquisa, mas um artigo de 5 

páginas. 
20190200292 ALEXANDRA FERNANDES DA 

SILVA 07907811740 

Arquivo em branco, com 0 kb. 
20190200296 ANDRESSA ALVES DA SILVA 12132027790 
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Não enviou projeto de 
pesquisa, mas um TCC com 50 

páginas. 
20190200321 ANA MARIA NOGUEIRA 

CORREA DE ARAUJO 12009888766 

Não enviou projeto de 
pesquisa, mas um currículo 
profissional de 2 páginas. 

20190200323 DAVI DO ROSARIO DE JESUS 10506765725 

Não enviou projeto de 
pesquisa, mas um documento 
de confirmação de inscrição 

em outro concurso. 

20190200326 LUCY ANGELA SOUZA SILVA 01403464731 

 
 

Trecho do Edital n. 016/2019 referente  
aos critérios de análise do envio de documentos 

 
4. DA INSCRIÇÃO 
 
4.1 As inscrições para o Processo Seletivo do Mestrado Profissional em Educação Bilíngue – Turma 2020  

estarão abertas das 9 horas do dia 12/08/2019 até às 24 horas do dia 26/09/2019 e serão 
efetuadas somente via Internet, no endereço eletrônico http://www.ines.gov.br/pos-graduacao-
stricto-sensu-mestrado através do link “Plataforma de Inscrições”. Será exigida, no ato da 
matrícula, a apresentação do diploma (ou declaração autenticada) de conclusão do curso de 
graduação. 

4.2 Antes de se inscrever, o candidato deverá ler o Edital para certificar-se de que preenche todos os requisitos 
exigidos para participação no Processo Seletivo. 

4.3 Para realizar a inscrição pelo endereço eletrônico http://www.ines.gov.br/pos-graduacao-stricto-sensu-
mestrado, o candidato deverá proceder da seguinte maneira: 

4.3.1. Acessar o link “Plataforma de Inscrições” em que consta a Ficha de Inscrição, preencher 
corretamente todos os campos dessa ficha, salvar e enviar. O candidato deverá também anexar o 
anteprojeto de pesquisa (ver as orientações no Anexo 1 deste edital), submetendo um arquivo no formato 
DOC do MSWord ou em PDF (para anteprojetos em língua portuguesa) ou um endereço do link da 
plataforma Youtube ou da plataforma Vimeo contendo um vídeo (para anteprojetos em Língua Brasileira de 
Sinais - Libras), indicando no corpo do anteprojeto uma das Linhas de pesquisa e possível orientador para 
os quais se candidata, a saber: 

○ LINHA DE PESQUISA 1: Educação de surdos e suas interfaces. 
○ LINHA DE PESQUISA 2: Língua e Linguagens. 
○ LINHA DE PESQUISA 3: Surdos: Memória, Marcadores Linguísticos, Culturais e Territoriais  
4.3.1.1. As ementas das disciplinas das Linhas de Pesquisa e a relação do corpo docente do Programa 

constam nos links “Projeto do curso e Ementário”, “Quadro de disciplinas e linhas de pesquisa” e “Docentes 
do curso” no site do PPGEB no endereço: http://www.ines.gov.br/pos-graduacao-stricto-sensu-
mestrado  

4.3.1.2. O INES não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivos de 
ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos na rede ou outros 
fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

4.3.1.3. Será de exclusiva responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados no 
ato de inscrição, conforme previsto no Decreto Lei nº 2848 de 07/12/1940 (art. 299). 

4.3.2. O candidato deverá imprimir o comprovante disponível no ato da inscrição. Caso não seja 
possível a impressão nesse momento, o candidato poderá imprimir o comprovante de inscrição em 
qualquer outro computador, enquanto o mesmo estiver disponível no site, após o ato da inscrição. 

4.3.3. Será efetivada, apenas, uma única inscrição por candidato. Caso seja identificada mais de 
uma inscrição por candidato, apenas a última será validada, sendo indeferidas as anteriores. 

4.3.4. A inscrição realizada significa que o candidato aceita todas as condições determinadas 
neste Edital do Processo Seletivo ao Mestrado Profissional em Educação Bilíngue pelo Programa 
de Pós-Graduação em Educação Bilíngue (PPGEB) do Instituto Nacional de Educação de Surdos. 

4.3.5. A relação completa dos candidatos com inscrição confirmada, juntamente com o 
horário e o local da Prova de conhecimentos especíicos (1º. Etapa) estará disponível em nossa 
Plataforma de Inscrições acessível através do nosso endereço eletrônico 
http://www.ines.gov.br/pos-graduacao-stricto-sensu-mestrado, a partir das 14 horas do dia 
01/10/2019. 

 


