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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

ATA DE RESPOSTA AOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS NO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS EDITAL
199/2022 DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE

Aos quinze dias do mês de julho de 2022, às 10 horas, reuniram-se por videoconferência os membros da comissão de seleção do
PPGECQVS. De acordo com o cronograma do edital 199/2022, foi realizada a leitura e discussão dos recursos recebidos. Após esse
processo, foram deferidos e indeferidos os recursos abaixo mencionados:

 RESPOSTA AOS RECURSOS DAS NÃO HOMOLOGAÇÕES DA LISTA PRELIMINAR - DOUTORADO

Candidato Resultado Justificativa

ALESSANDRA SANCHEZ
RIGHI INDEFERIDO

A candidata em seu recurso disponibilizou um link de vídeo que permite o acesso
adequado, corrigindo a falha. No entanto, a candidata não entregou a cópia
digitalizada do diploma de Mestrado e nem o histórico escolar completo do
Mestrado na sua documentação no período de inscrição; e o edital 199/2022 não
permite a entrega de documentos faltantes no recurso.

DIEGO DE MATOS NORONHA INDEFERIDO
O candidato não entregou a cópia digitalizada do histórico escolar completo do
Mestrado na sua documentação no período de inscrição; e o edital 199/2022 não
permite a entrega de documentos faltantes no recurso.

FÁTIMA TERESINHA
RODRIGUES PINHEIRO DEFERIDO A  candidata entregou o link de lattes  adequado para o acesso.

GIANE TAIS CRUZ GUEDES INDEFERIDO A candidata entregou um link de vídeo que ainda conta como privado, não
permitindo o acesso pela Comissão

 

LUCIANO ANTONELLI
BECKER

DEFERIDO Ao revisar a documentação do candidato entregue na inscrição, verificou-se que a
modalidade correta de inscrição do candidato é na vaga TAE. 

Encerrada a reunião, às 11h 15 min e não havendo mais nada a constar, eu, Carlos Maximiliano Dutra, presidente da comissão de
seleção para ingresso no Doutorado no segundo semestre de 2022, lavro a presente ata que vai assinada por mim.

Assinado eletronicamente por CARLOS MAXIMILIANO DUTRA, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 18/07/2022, às
16:42, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0868554 e o código CRC 62AEC9F6.
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