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A seguir será apresentado o resultado final da 1ª reclassificação do processo de seleção ao curso de mestrado do PPGI/UNIRIO.  
 
Conforme exposto no edital, apenas os candidatos com nota igual ou superior a 7 são considerados aprovados nesta etapa do processo seletivo. 
Também de acordo com o edital, a seleção respeita o número de vagas disponíveis por projeto de pesquisa, a política de cotas e a prioridade 
dos projetos de pesquisa indicada pelos candidatos. 
 
São considerados aprovados (ver coluna “Situação”) os candidatos com nota igual ou superior a 7. 
 
A coluna “Seleção” indica a alocação dos candidatos às vagas disponíveis nos diferentes projetos de pesquisa de acordo com as regras do 
edital.  
 
A coluna “Orientação” indica o professor orientador de cada candidato e acompanha o respectivo e-mail do professor.  
 
A coluna “Ordem” indica a prioridade do projeto de pesquisa indicada pelo candidato no momento da inscrição. 
 
Lembramos aos candidatos aprovados e selecionados que, de acordo com a 2ª retificação do edital, a matrícula da 1ª reclassificação deve ser 
realizada dia 22/03/2021 das 16h às 19h, na secretaria do curso.  
 
Solicitamos que eventuais candidatos desistentes ou que não tenham interesse efetivo no curso, que não se matriculem. Uma desistência após 
a matrícula impede que a vaga seja reocupada.  
 
De acordo com o calendário do PPGI, o período letivo começará em 30/03/2021, seguindo o calendário da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
Pesquisa e Inovação da UNIRIO (http://www.unirio.br/propg/diretoria-de-pos-graduacao-2/calendario-academico-2021-pos-graduacao). 
 
 
 



(Etapa 2) Seleção

# Candidato Projeto Situação Ordem Nota Final Seleção Classificação Matrícula Orientação Co-orientação

M9771712165750128 Paola Stephanie Fagundes Pagotto CHIC APROVADO 2 7,10 Selecionado 1a Reclassificação Ana Cristina Bicharra Garcia

M7671812095609103 THIAGO BURGOS MEDEIROS RODRIGUES DBEM APROVADO 1 7,72 Selecionado 1a Reclassificação Carlos Eduardo Mello


