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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: LINGUAGEM E IDENTIDADE 

MESTRADO E DOUTORADO 
 

Edital PROPEG nº 20/2021 Seleção pública de candidatos para o preenchimento de 26 (vinte e seis) 

vagas para o Curso de Mestrado e 15 (quinze) vagas para o Curso de Doutorado em Letras: 

Linguagem e Identidade – Turmas 2022 

 

Resultado da Primeira Etapa: Análise das condições de elegibilidade das inscrições ao 

certame – eliminatória  

 

Candidato(a) Projeto do PPGLI Vaga Situação Justificativa Curso 

43490689291 
Desde as periferias 

globais 
PP Deferido  - D 

05571828676 

Estudos comparados 

e temáticos em 

literatura e direitos 

humanos 

A Deferido - D 

93463081253 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

A Deferido - D 

46553070210 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

A   Deferido - D 

68113560220 

Mídias, 

representações e 

narrativas 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

00328801208 

Mídias, 

representações e 

narrativas 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 2.217 

palavras 

D 

61521507287 

Mídias, 

representações e 

narrativas 

A Deferido - D 

05696993710 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

PP Deferido - D 

98617958200 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

27969819249 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

A 
 

Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

D 
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de pesquisa escolhido 

00636480240 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com os itens 

6.3.1 e 6.3.2: conta com 

dois anexos totalizando 

1080 palavras. Restam 

4966 palavras 

D 

05984660709 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

79107060220 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

65462602200 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 3.818 

palavras 

D 

02319565256 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

48450065291 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

01775211207 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

6.3.1 e com o item 6.3.2 

do Edital, pois conta com 

apenas 4.581 palavras 

D 

74211420291 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

47823666200 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

35582405372 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

43931529215 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A 
 

Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

41167791215 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

60163631204 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 
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28588045249 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

68475209220 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Deferido - D 

53993322215 

Patrimônios culturais 

nas Amazônias e 

Pan-Amazônia 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

05121520638 

Patrimônios culturais 

nas Amazônias e 

Pan-Amazônia 

A Deferido - D 

51404990291 

Patrimônios culturais 

nas Amazônias e 

Pan-Amazônia 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

6.3.1 do Edital 

D 

00447968203 

Patrimônios culturais 

nas Amazônias e 

Pan-Amazônia 

A Deferido - D 

00606033211 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

85970336220 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A 
 

Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

02726183905 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

00726295256 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

 88865487291 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

PP Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

68514611291 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

19661363234 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

72119063249 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

74949845268 Territórios, fronteiras A Deferido - D 
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e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

03380888907 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

 32300390841 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A 
Deferido  

 

- 

 
D 

30855080230 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

19618042200 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Deferido - D 

00440898218 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

44389990225 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

71663614253 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

61793701253 

Usos, 

atravessamentos e 

atitudes 

(sócio)linguístico-

identitárias em 

diferentes espaços 

sociointeracionais 

amazônicos 

PcD Deferido - D 

00563562269 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido  

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 5.071 

palavras 

D 

00161899226 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Indeferido 

Projeto de Tese em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

D 

00910857210 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Deferido - M 

02312128284 Digitalidades e A Indeferido Projeto de Dissertação em M 
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aprendizagem de 

línguas 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

01579588255 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 5.278 

palavras 

M 

44190058823 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

00525092226 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.1 do Edital 

M 

03543729209 Cartografias urbanas A Deferido  - M 

 02820202250 

Territórios, fronteiras 

e construção de 

discursos identitários 

na Amazônia 

A Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

70104310278 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido 

O(A) candidato(a) não 

anexou os documentos 

pessoais 

M 

98393324220 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

00758711220 
Mito e história no 

sudoeste amazônico 
PI Deferido - M 

63187981291 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

79670067200 Estudos enunciativos A Deferido - M 

88526429272 

Digitalidades e 

aprendizagem de 

línguas 

A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.1 e com o item 6.3.2, 

pois conta com apenas 

2.416 palavras 

M 

84015780272 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

00445006293 Narrativa, literatura e A Indeferido  Projeto de Dissertação em M 
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jornalismo desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 3.250 

palavras 

01125029200 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

A Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

11272501671 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Deferido - M 

09651102730 

 

Digitalidades e 

aprendizagem de 

línguas 

A Deferido - M 

04079754205 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
PP Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

03712191243 

Digitalidades e 

aprendizagem de 

línguas 

A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.1 e com o item 6.3.2 

do Edital, pois conta com 

apenas 5.759 palavras 

M 

01951555210 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 3.939 

palavras 

M 

01725753200 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

PI Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

56671741204 
A prática discursiva 

sobre a Amazônia 
A Deferido - M 

97298034200 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

A Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

00348927290 Estudos enunciativos A Deferido - M 

03193866270 Estudos enunciativos A Deferido - M 

01847501214 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

48444375268 
A prática discursiva 

sobre a Amazônia 
A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

M 
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de pesquisa escolhido 

84442042268 

Mídias, 

representações e 

narrativas 

A Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

64644847291 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

57894523291 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

A Deferido - M 

03509961218 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 3.422 

palavras 

M 

88357082220 Cartografias urbanas A Indeferido 

O(A) candidato(a) anexou 

o CPF e nem a parte 

frontal do RG 

M 

78450721415 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

A Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

43479987249 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

00873731220 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

A Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

 21572550287 Estudos enunciativos A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

68691289287 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Deferido - M 

59556870253 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

PP Deferido - M 
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76801977253 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Deferido - M 

82897670215 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Deferido - M 

04764094207 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Deferido - M 

49519549234 

Formação docente 

para a diversidade 

cultural 

PI Indeferido 

O(A) candidato(a) não 

anexou documento 

obrigatório para cotista 

M 

94399727268 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 1.043 

palavras 

M 

 01964325293 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

05269845890 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

96240920282 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Deferido - M 

03177258236 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 4.107 

palavras 

M 

44354487268 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Deferido - M 

92422497268 

Observatório de 

epistemologias e 

práticas curriculares 

A Indeferido 

Inscrição em desacordo 

com os itens 4.3 e 4.4 do 

Edital, pois o(a) 

candidato(a) escolheu 

projeto indisponível para 

o Curso de Mestrado 

M 

43415385272 

Digitalidades e 

aprendizagem de 

línguas 

A Deferido - M 

00379307294 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

A Deferido - M 

41221761234 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

A Deferido - M 
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Rio Branco, Acre, 22 de novembro de 2021. 

 

Professor Dr. Francisco Bento da Silva 

Presidente da Comissão de Seleção 

[original assinado] 

 

 

 

 

 

âmbito de 

línguas/linguagens 

84251212215 

Digitalidades e 

aprendizagem de 

línguas 

A Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

65759850253 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

PcD Indeferido 

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

7.1.2 do Edital, por não 

ter aderência ao projeto 

de pesquisa escolhido 

M 

58688951268 

Gêneros discursivos 

que permeiam a 

formação docente no 

âmbito de 

línguas/linguagens 

A Deferido - M 

66298121234 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Indeferido  

Projeto em desacordo 

com o item 6.3.1 do 

Edital, pois insere um 

item inicial com 1.135 

palavras, que foram 

desconsideradas, ficando 

em desacordo também 

com o item 6.3.2 

M 

 01909364282 
Narrativa, literatura e 

jornalismo 
A Deferido - M 

79739865291 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

PP Deferido - M 

49514512200 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

A Deferido - M 

03276884321 
A prática discursiva 

sobre a Amazônia 
A Deferido - M 

00672219204 

Narrativas de 

trajetórias sociais na 

Amazônia 

contemporânea 

PP Indeferido  

Projeto de Dissertação em 

desacordo com o item 

6.3.2 do Edital, pois conta 

com apenas 2.607 

palavras 

M 


