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RESULTADO FINAL 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência Política, por meio da Comissão de Seleção de 

candidatos(as) à Matricula Especial no Mestrado em Ciência Política - Turma 2022.2, informa a 

seguir o resultado final da seleção. A lista dos/as cinco candidatos/as aprovados/as, conforme 

edital, segue ordem alfabética. 

Reitera-se a informação presente em edital que trata-se de seleção de alunos(as) à matrícula 

especial, sem qualquer relação com a seleção anual para ingresso de aluno regular no curso de 

mestrado. O processo seletivo regular obedece ao edital com regras próprias.  

ALINE DA COSTA FIGUEIREDO 

DIOGO PINHEIRO DA SILVA 

ELEN VIEIRA LIMA 

LARISSA EVELYN DA MATTA AMARAL 

TADEU MONTEIRO ATAIDE 

 
Matrícula: as(o)s candidatas(os) selecionadas(os) deverão efetuar matrícula na Secretaria do PPGCP, no 

dia 22/08/2022, no horário de 9 às 14 horas. 

Para efetuar a matrícula deve-se apresentar os documentos originais (conforme Item 6 do Edital), para 

simples conferência com as cópias enviadas por ocasião da inscrição no processo seletivo. 

1. CPF (Cadastro de Pessoa Física); 

2. Documento de Identidade válido em todo território nacional (RG, Carteira emitida por órgão de classe 

com validade nacional, CNH, Identidade expedida por Ministério Militar, Identidade Policial Militar); 

3. Título de eleitor e comprovantes de comparecimento à última eleição ou Certidão de quitação eleitoral 

com data de emissão posterior à última eleição); 

4. Documento militar válido (apenas para candidato do sexo masculino), com informação de 

cumprimento das obrigações correspondentes e atualizado nos casos aplicáveis; 

5. Comprovante de Residência; 

6. Diploma, certificado ou declaração de concluinte de curso de graduação. Em caso de certificado ou 

declaração, deve constar a data da colação de grau. Não serão aceitas declarações com previsão de 

conclusão. 

7. Histórico escolar de graduação, conforme Resolução nº 3.210/CONSEP, de 26/10/2004; 

8. Comprovante de vacinação covid19. 

Início das Aulas: todas as aulas serão ministradas presencialmente e começarão no dia 22/08/2022. 

 
Belém(PA), 19 de agosto de 2022 

Comissão de Seleção 


