
 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DAS SOLICITAÇÕES 

PROCESSOS E PEDIDOS 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO PPGANS DO DIA 16 DE MAIO DE 2022 

REQUERENTE SOLICITAÇÃO SITUAÇÃO 

Camila Anjos de Jesus Qualificação de Dissertação (17/05/2022) Aprovada  

Neidiane Pereira dos Santos Qualificação de Dissertação (20/05/2022) Aprovada  

Ellayne Souza Cerqueira Qualificação de Dissertação (30/05/2022) Aprovada 

Thaíse Mara dos Santos Ricardo Qualificação de Dissertação (14/06/2022) Aprovada 

Nathalia Ramos dos Santos Andrade Trancamento Parcial – disciplina NUT 529 Aprovada ad referendum 

Daniela Moreno Cortês Homologação de TCC (Mestrado) Indeferida (não anexou o 
Termo de Aprovação da 

Banca) 

Jeane dos Santos Ferreira Homologação de TCC (Doutorado)* Aprovada  

Emile Miranda Pereira Homologação de TCC (Doutorado)* Aprovada 

Natalia Ferreira Diniz de Souza Homologação de TCC (Mestrado) Indeferida (não anexou o 



Termo de Aprovação da Banca 
assinado e a Ficha 

Catalográfica não tem código) 

Fernanda Souza Cordeiro Coorientação Aprovada 

Profa. Giani Andrea Linde Colauto Prorrogação de Professor Vsisitante Edital 01/2020  Aprovada 

 

*Após Homologação do TCC pelo Colegiado, o/a discente deverá fazer o depósito de sua dissertação ou tese no Repositório da UFBA. Como 

pré-requisito para obtenção do diploma, a(o) discente deverá entregar comprovante de depósito do seu Trabalho de Conclusão de Curso no 

Repositório da UFBA. Para isso, a(o) discente entrará em contato com o setor responsável, através do e-mail repositorio@ufba.com.br, com 

cópia para o pgnut@ufba.br, solicitando autorização de acesso. No corpo do e-mail, por gentileza, informar o nome completo, endereço 

eletrônico (e-mail), contato telefônico, número de matrícula, CPF, nome do Programa (PPGANS), do curso (se mestrado ou doutorado) e tipo 

de material (se dissertação ou tese). O Repositório retornará fornecendo o passo a passo de como proceder. Após finalizar os procedimentos, 

fazer print da tela com a informação de conclusão de depósito no Repositório da UFBA e enviar para o e-mail pgnut@ufba.br, solicitando 

autorização para o passo a passo no SIGAA. OBS.: antes de optar se o seu TCC deverá ser publicado na íntegra ou parte dele, é importante 

consultar a(o) orientadora(or), a fim de evitar autoplágio, caso resolva, posteriormente, publicar o mesmo trabalho em outra plataforma. 

[Fragmento retirado do Manual do Aluno, disponível no site www.pgnut.ufba.br, na seção Norma e Regulamento].  
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