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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  220/2022 DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA

E SAÚDE

 

Aos quinze dias do mês de julho de 2022, às 15 horas, reuniram-se por videoconferência os membros da comissão de
seleção do PPGECQVS. De acordo com o cronograma do edital 220/2022, 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 - MESTRADO

 

Candidato Resultado Justificativa

AMANDA MACHADO INDEFERIDO
A candidata teve sua inscrição homologada e o item 4.4 do edital descreve
que “os candidatos cuja inscrição não for homologada… poderão solicitar a
complementação…”. Portanto, a candidata não pode modificar sua inscrição.

 

ALESSANDRA
XIMENDES D’AVILA

DEFERIDO A candidata entregou o link de vídeo adequado para o acesso.

ARTHUR LIMA DE
ALMEIDA DEFERIDO O candidato entregou a cópia digitalizada RG frente verso e do histórico

escolar de graduação.

CATIANE DE CAMPOS
PANZIERA SOBROSA DEFERIDO A candidata entregou o link de lattes  adequado para o acesso e entregou o

quadro de pontuação.

FABIOLA GONZALES
DE OLIVEIRA DEFERIDO A candidata entregou a autodeclaração e entregou o quadro de pontuação.

FLAVIO RODRIGUES DEFERIDO O candidato entregou a cópia  digitalizada frente-verso  diploma graduação.

LAIS RODRIGUES
MONTEIRO SOSA DEFERIDO A candidata anexou a ficha preenchida novamente e desta vez o link que

consta na ficha está abrindo.

LILIANE VALERIA
MACHADO DO CANTO DEFERIDO

A candidata entregou a cópia digitalizada frente-verso do diploma, o que
dispensou o atestado de provável formando; e também entregou a cópia
digitalizada do histórico escolar de graduação.

MARIA CANDIDA SENA
MARTINS INDEFERIDO A candidata entregou um atestado de conclusão do Ensino Médio. E

portanto não entregou a documentação faltante.
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MARIA ELISABETH
VALLS DE MORAES

INDEFERIDO A candidata entregou o link de lattes, mas o mesmo ainda está inadequado
para o acesso, a Comissão não conseguiu acessar o currículo lattes pelo link
disponibilizado.

NATALIA MADEIRA
CASTELLO BRANCO INDEFERIDO

No seu recurso solicita apenas a inserção do link correto, mas não informa
qual é este link.

O edital é claro em informar no item 4.4 que poderiam enviar novos
documentos dentro do prazo de recurso. A comissão não pode solicitar
documentos ou informações faltantes.

PATRICIA GOULART DE
SOUZA INDEFERIDO A candidata solicitou no recurso a substituição da versão enviada do pré-

projeto, no entanto não enviou arquivo com o mesmo.

ROSANA BACKES DA
ROSA DEFERIDO A candidata entregou o link de vídeo adequado para o acesso.

URSULA FREITAG
GASPAROTTO
DENARDIN

DEFERIDO A candidata enviou o pré-projeto.

VANESSA NUNES DA
CRUZ INDEFERIDO A candidata relata a falta de envio do quadro de pontuação devido à

instabilidade do sistema, mas não o reenvia.

VIVIANA
BARDEMAKER ANHAIA INDEFERIDO No recurso da candidata não foram enviados os documentos faltantes, que

deveriam ser enviados neste prazo conforme o item 4.4 do Edital.

Encerrada a reunião, às 16h 30 min e não havendo mais nada a constar, eu, Carlos Maximiliano Dutra, presidente da
comissão de seleção para ingresso no Mestrado 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 16:45, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
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