
Inscrição Resposta do Recurso Parecer da Comissão Avaliadora 

224512 Inderefido

O prazo para este recurso conforme edital 38/2021 foi encerrado no 

dia 22/03/2021. 

Conforme edital 7/2021 item  4.8. Não serão recebidos recursos fora 

do prazo, tampouco por outro meio que não seja o GURI.

8.4. Ao se inscrever neste processo seletivo, o candidato reconhece e 

aceita as normas estabelecidas neste edital, as normas vigentes que 

regulam os cursos de pós-graduação lato sensu da UNIPAMPA e a 

regulamentação específica do Curso de Pós-graduação – Especialização 

em Gestão em Saúde (GES),

modalidade UAB.

223773 Indeferido Essa solicitação não é considerada como recurso

224666	 Indeferido

Pergunta não foi considerado o curriculum vitae? 

R: Conforme o item 2.5 d do edital 7/2021, os documentos 

comprobatórios do currículo lattes deveriam ser anexados no ato da 

inscrição via sistema GURI. A nota da carta de intenção foi considerada 

10.  Desta forma a nota final foi de 7.0.  De acordo com a sua ficha de 

inscrição a opção do primeiro polo foi Gramado, o qual você ficou 

como suplente  a princípio na 18º posição. A segunda opção foi 

Venâncio Aires, contudo o último colocado que foi "previamente" 

classificado e que colocou o polo de Venâncio Aires como segunda 

opção, obteve uma nota de 7.2.

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA SELEÇÃO – EDITAL N° 7/2021 SELEÇÃO DE ALUNOS DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

GESTÃO EM SAÚDE UAB/UNIPAMPA 



224365 Indeferido

De acordo com o item 2.5 D, a cópia do currículo Lattes do CNPq, 

modelo completo e com comprovantes das atividades realizadas, no 

formato .pdf; deveriam ser enviados no ato da inscrição. 

Além disso, ao entrar com o recurso, o candidato não comprovou o 

envio anterior (o que pode ser constatado no documento anexado 

pelos avaliadores). Lembrando que de acordo com o edital 7/2021 

itens :4.7. O candidato que desejar interpor recurso deverá anexar 

documento comprobatório que o levou ao

recurso ou documento equivalente para ter sua nota/classificação 

corrigida.

4.8. Não serão recebidos recursos fora do prazo, tampouco por outro 

meio que não seja o GURI.

4.9 Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.

Lembrando que de acordo com o item 8.4. Ao se inscrever neste 

processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital, as normas vigentes que regulam os cursos 

de pós-graduação lato sensu da UNIPAMPA e a regulamentação 

específica do Curso de Pós-graduação – Especialização em Gestão em 

Saúde (GES), modalidade UAB.

224365 Indeferido Recurso não analisado pois não contém o anexo.



224327 Indeferido

De acordo com o edital  7/2021 item 2.5 D a cópia do currículo Lattes do CNPq, modelo 

completo e com comprovantes das atividades realizadas, no formato .pdf; Deveriam ser 

enviados no ato da inscrição. 

Além disso, ao entrar com o recurso, a candidata não comprovou o envio anterior  (o 

que pode ser constatado no documento anexado pelos avaliadores). Lembrando que de 

acordo com o edital 7/2021 itens :4.7. O candidato que desejar interpor recurso deverá 

anexar documento comprobatório que o levou ao recurso ou documento equivalente 

para ter sua nota/classificação corrigida.

A candidata colocou em seu recurso as descrições abaixo

O curso de Odontologia é classificado como Ciências da Saúde pela CAPES (3 PONTOS) 

	https://uab.capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao - OK CONTABILIZADO

“Possuo 5 artigos publicados, porém o máximo são 2 pontos. Ver currículo Lattes 

anexado (2 PONTOS)” – Os mesmos não foram enviados no ato da inscrição. Não 

constam nos anexos da plataforma GURI. 

Ver certificado Jornada de Patologia de 30 horas (Anexo 'Certificado JOPAT.pdf') - 0,2 

PONTOS - OK

Congresso Unifesp de 45 horas  (Anexo 'Certificado Congresso Unifesp.pdf') - 0,2 

PONTOS -OK 

Encontro em Belém 2013 (Anexo 'Certificado Encontro - 2 dias.pdf'). - 0,2 PONTOS – 

CERTIFICADO ENVIADO NÃO POSSUI CARGA HORÁRIA 

Ver certificado de estágio extramuros de 136 horas (Anexo 'Certificado estágio 

extramuros.pdf'). - 0,5 PONTO – OK

Organizei um evento de extensão na Unifesp  (Anexo 'Certificado Aulas') - 0,5 PONTO- o 

presente certificado não possui carga horária 

Na carta e no meu currículo Lattes consta que sou Servidora Municipal e atuei na 

Prevenção com Projetos de Saúde Pública por 4 anos - 1 PONTO – Embora a candidata 

alegue ser profissional/servidora, não foi enviado nenhum documento comprobatório 

do exercício da atividade (termo de posse na prefeitura, contrato, carteira de trabalho, 

dentre outros que poderiam comprovar.Ao rever os anexos, a nota passou  de 4,6 para 

4,1 pontos.

224403 Indeferido
A análise do currículo foi realizada com base dos documentos enviados 

no ato da inscrição no sistema Guri. Mantem-se a nota 



224403 Indeferido
A análise do currículo foi realizada com base dos documentos enviados 

no ato da inscrição no sistema Guri. Mantem-se a nota 

224545 Deferido

Foi realizada a revisão da nota conforme solicitado pela participante. 

O recurso foi analisado conforme os critérios do edital 7/2021 e em 

conformidade aos documentos enviados no ato da inscrição no 

sistema GURI. 

Certificado na área -3,0 pontos 

4 certificados de apresentação, mas a candidata não enviou a 

publicação do mesmo nos anais – 0 pontos

4 certificados em participação de eventos – 0,8 pontos

Atividade profissional/social relacionada à temática do curso de 

Especialização – 1,0 pontos

Atividade em projetos de ensino, pesquisa e extensão e estágio 

extracurricular – foram apresentados 4 certificados -2,0 pontos

Ficando então a nota final do currículo 6,8 pontos.

224545 Deferido

Foi realizada a revisão da nota conforme solicitado pela participante. 

O recurso foi analisado conforme os critérios do edital 7/2021 e em 

conformidade aos documentos enviados no ato da inscrição no 

sistema GURI. 

Certificado na área -3,0 pontos 

4 certificados de apresentação, mas a candidata não enviou a 

publicação do mesmo nos anais – 0 pontos

4 certificados em participação de eventos – 0,8 pontos

Atividade profissional/social relacionada à temática do curso de 

Especialização – 1,0 pontos

Atividade em projetos de ensino, pesquisa e extensão e estágio 

extracurricular – foram apresentados 4 certificados -2,0 pontos

Ficando então a nota final do currículo 6,8 pontos.



223872 Deferido
Foi realizada a revisão da nota conforme solicitado pelo participante. 

De acordo com o edital 7/20, Atividade profissional/social relacionada 

à temática do curso de Especialização – foi contabilizado 0,4 pontos.

Ficando então a nota final do currículo 5,4 

224668 Indeferido

A nota em questão foi revisada conforme o edital e documentos 

enviados no ato da inscrição.

De acordo com o edital 7/2021 

A graduação em Gestão em Saúde é contabilizada como áreas afins – 

2,0 

A candidata anexou  certificados de participação eventos sem carga 

horária ou carga horária abaixo conforme o edital 7/2021 - anexo I.  

Totalizando 1,8

Atividade profissional/social relacionada à temática do curso de 

Especialização – 0,4 pontos

Total 4,2 pontos. 

224696 Indeferido

Manteve-se 4.2 na análise de currículo. De acordo com o edital 7/2021 

O candidato anexou  certificados de apresentação de trabalho, sendo 

que de acordo com o edital 7/2021 o mesmo deveria apresentar a 

certificação/ publicação do(s) resumo(s) no anais do evento conforme 

itens anexo I e item 2.5d. 

223980 Indeferido

De acordo com o edital 7/2021 

A candidata anexou  certificados de apresentação de trabalho, sendo 

que de acordo com o edital 7/2021 a mesma deveria apresentar a 

certificação/ publicação do(s) resumo(s) no anais do evento conforme 

itens anexo I e item 2.5d. 

Atividade profissional/social relacionada a temática do curso da 

especialização- não foi enviado nenhum documento comprobatório no 

ato da inscrição referente ao mesmo.

Além disso, a candidata enviou certificados, nos quais não possuía 

carga horária mínima conforme solicitado no anexo I. 



224632 Indeferido

Conforme edital 7/2021, todos os documentos deveriam ter sido 

enviados no ato da inscrição conforme item 2.5.

Ressaltamos os itens abaixo do presente edital. 

4.8. Não serão recebidos recursos fora do prazo, tampouco por outro 

meio que não seja o GURI.

4.9 Não serão aceitos pedidos de revisão das decisões de recurso.

Lembrando que de acordo com o item 8.4. Ao se inscrever neste 

processo seletivo, o candidato reconhece e aceita as normas 

estabelecidas neste edital, as normas vigentes que regulam os cursos 

de pós-graduação lato sensu da UNIPAMPA e a regulamentação 

específica do Curso de Pós-graduação – Especialização em Gestão em 

Saúde (GES), modalidade UAB.

224110 Indeferido

De acordo com o item 2.5d do edital 7/2021 a candidata deveria ter 

enviado o lattes com seus documentos comprobatórios no ato da 

inscrição. 

224409 Inderefido

A candidata apresentou certificações sem contemplar as 

especificações solicitadas pelo Edital n. 07/2021 conforme item 2.5D e 

anexo I. Deferido parcial, para uma nota final de 7,5 pontos na análise 

de currículo. 

Prof. Dr. Nelson Francisco Serrão Júnior 

Coordenador Geral UAB/UNIPAMPA

Uruguaiana, 07 de abril de 2021.


