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Edital ATAc 018/2022 

Processo Seletivo para ingresso no Programa de Pós-graduação em 

Sustentabilidade – Doutorado (DO) e Doutorado Direto (DD) 

 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 

 
Inscrições Homologadas por ordem alfabética: 
 

Nome Nível 
Linha de 
pesquisa 

Aline Orvalho Pereira 
DO C&T 

Ana Laura Canuto Rocha de Andrade 
DO C&T 

Dayana Brainer da Silva Furtado 
DO GA 

Fábio Coelho Netto e Silva 
DO GA 

Jeferson Santos Santana 
DO C&T 

Milena Malteze Zuffo 
DO GA 

Paulo Eduardo Alves Camargo Cruz 
DO C&T 

Rogério Vaz de Lima 
DD GA 

Sarah Correa Soler Albino Titz de Rezende 
DO C&T 

Thaylana Pires do Nascimento 
DO GA 

Tibério Amaral Cunha 
DD GA 

 
 

Informações sobre a prova: 

 

O exame escrito ocorrerá no próximo dia 28/06/2022, das 14:00h às 18:00h. 

Na manhã do dia em que ocorrerá o exame, entre 8h00 e 12h00, a Secretaria do 

Programa de Sustentabilidade enviará um código numérico para cada candidato. 

Esse será o código de identificação pessoal, que não deve ser divulgado, para 

garantir que as provas sejam anônimas para os corretores, garantindo que o 

processo de correção seja cego. A prova será enviada pela Secretaria do Programa 



 

 
Rua Arlindo Béttio, 1.000  Ermelino Matarazzo | São Paulo – SP  | 03828-000 | www.each.usp.br 

de Sustentabilidade para o email registrado na ficha de inscrição, no horário 

estabelecido para início do exame. O candidato deverá inserir o código de 

identificação na prova. O candidato não deve inserir seu nome na prova, a fim de 

que não seja identificado pela banca.  

 

A resolução da prova será acompanhada pela Comissão de Processo 

Seletivo pela plataforma Google Meet. O link do Google Meet será enviado na 

mesma mensagem de email da prova. Os candidatos devem permanecer 

conectados no Google Meet, com suas câmeras abertas, durante todo o período 

da prova. O candidato deverá acessar o Google Meet com o próprio login (nome e 

sobrenome), e caso não seja possível, o candidato deverá se identificar no chat ao 

entrar na sala. As estruturas de hardware, software e internet necessárias para 

realização da prova são de inteira responsabilidade dos candidatos.  

 

 

Data de publicação: 24/06/2022 


