PROCESSO SELETIVO PARA ADMISSÃO – TURMA 2017
CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES - DOUTORADO
A Comissão de Seleção e Admissão designada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Geografia
torna público os pedidos de inscrições homologadas e não homologadas do Processo Seletivo para Admissão –
Ano Letivo 2017 ao corpo discente ao Programa de Pós-graduação em Geografia, Cursos de Mestrado e
Doutorado.
Os candidatos que não tiveram seu pedido de inscrição homologado poderão recorrer da decisão obedecido o
prazo previsto no item 5 do Edital direcionado e fundamentado para o Colegiado do Programa que será
avaliado pela Comissão de Seleção e Admissão designada conforme o item 3.1. Os recursos serão recebidos
somente via e-mail dentro do prazo previsto: ppggeografia@ufpe.br
PEDIDOS DE INSCRIÇOES HOMOLOGADAS POR LINHA DE PESQUISA

L1: Análise, conservação e L2: Dinâmica superficial e L3: Dinâmicas territoriais do
monitoramento de ecossistemas
climática das paisagens naturais desenvolvimento e
tropicais úmidas e semiáridas
regionalizações
CPF
***.***.784-10
***.***.414-74
***.***.894-06
***.***.734-80
***.***.294-70
***.***.744-23
***.***.734-08
***.***.904-69
***.***.784-70
***.***.764-10
***.***.215-34
***.***.884-07
***.***.463-75

CPF
***.***.894-04
***.***.974-76
***.***.474-27
***.***.284-65
***.***.884-80
***.***.644-78
***.***.014-01
***.***.755-38
***.***.743-10
***.***.685-43
***.***.504-70
***.***.174-00
***.***.254-18
***.***.324-11
***.***.994-69
***.***.634-63
***.***.811-15
***.***.743-07
***.***.264-10

CPF
***.***.383-49
***.***.578-51
***.***.424-20
***.***.674-38
***.***.084-23
***.***.414-23
***.***.664-72
***.***.644-17
***.***.194-70
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L4: Produção e dinâmicas dos L5: Espaço agrário, movimentos L6: Educação, cultura, política e
espaços metropolitanos e das sociais, e políticas públicas
inovação
na
produção
cidades intermediárias
contemporânea do espaço
CPF
***.***.453-42
***.***.244-82
***.***.074-63
***.***.054-49
***.***.263-15
***.***.564-68
***.***.643-15
***.***.743-15
***.***.454-02
***.***.403-70
***.***.814-67
***.***.995-13
***.***.444-32
***.***.454-40

CPF
***.***.245-60
***.***.425-58
***.***.264-94

CPF
***.***.574-31
***.***.204-53
***.***.284-74
***.***.844-34
***.***.524-24
***.***.963-38
***.***.844-15
***.***.125-92
***.***.384-54
***.***.574-42
***.***.114-81
***.***.944-97

Não tivemos pedidos de inscrição não homologados para o Curso de Doutorado nas Linhas de Pesquisa

QUADRO GERAL:
LINHAS

VAGAS

INSCRITOS CONCORRÊNCIA

L1

5

13

2,60

L2

6

19

3,17

L3

3

9

3,00

L4

3

3

1,00

L5

6

14

2,33

L6

7

12

1,71

TOTAL

30

70

2,33

Recife, 21 de setembro de 2016.
Comissão de Seleção e Admissão 2017
Programa de Pós-Graduação em Geografia
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