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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

Aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2022, às quatorze horas, por meio virtual, realizou-se a primeira
Reunião da Comissão de Seleção (Ofício 24 0883173) para o Edital 237/2022 da Universidade Federal do
Pampa, com a presença do professor Andrés Delgado Cañedo, Carlos Benhur Kasper e Thais Posser. A
pauta da reunião versou sobre Resultado Final das Inscrições Homologadas referente ao processo
seletivo do Edital 237/2022, conforme apresentado abaixo:
Candidatos ao mestrado:
Ordem - Nº Inscrição - Candidato - SITUAÇÃO 
1 - 260380 - José Paulo Souto Dias - HOMOLOGADA; 
2 - 260594 - João Vitor Perin Andriola - HOMOLOGADA; 
3 - 260745 - Thays Barboza da Luz - HOMOLOGADA; 
4 - 260843 - Ezequiél Hans Hoppe - NÃO HOMOLOGADA; 
5 - 260852 - Renan de Palleja Bettega - HOMOLOGADA; 
6 - 260893 - Marcos André Pinheiro Velloso - HOMOLOGADA; 
7 - 260933 - Giovanna Moraes Xavier da Paixão - HOMOLOGADA; 
8 - 260955 - Caroline D'Avila Burgardt - HOMOLOGADA; 
9 - 260958 - Fernando José Gonçalves da Cruz - HOMOLOGADA.
Para tanto considerou-se o Resultado Preliminar das Inscrições Homologadas conforme Ofício 23
(0876861), a partir da qual foi permitida a complementação de documentos faltantes, para os candidatos
que tiveram suas inscrições com a SITUAÇÃO de NÃO HOMOLOGADA, conforme item 4.4. do Edital
237/2022: "Os(As) candidatos(as) cuja inscrição não for homologada por erro no formulário de inscrição
ou falha ou ausência nos documentos indicados no item 3.1 poderão solicitar a complementação dentro
do prazo estipulado para recurso, conforme data indicada no item 11." Findado o período de recursos
somente a candidata Giovanna Moraes Xavier da Paixão apresentou a documentação faltante, tendo
portanto a sua situação alterada de NÃO HOMOLOGADA para HOMOLOGADA. O candidato Ezequiél
Hans Hoppe manteve a situação de NÃO HOMOLOGADA, por não ter apresentado o item "...5. Cópia
digitalizada do histórico escolar completo da graduação (para os(as) candidatos ao mestrado e ao
doutorado) e do mestrado (para os(as) candidatos(as) ao doutorado);..." conforme Edital em tela e prazo
para recursos. Não ocorreram inscrições para as vagas de doutorado. Sendo a Homologação final
apresentada e colocada em votação, foi aprovada por UNANIMIDADE entre os presentes. Nada mais
havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Andrés Delgado Cañedo, lavrei
a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada eletronicamente.

Assinado eletronicamente por THAIS POSSER, PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR,
em 02/08/2022, às 19:21, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais
aplicáveis.

Assinado eletronicamente por ANDRES DELGADO CANEDO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/08/2022, às 19:42, conforme horário oficial de Brasília, de
acordo com as normativas legais aplicáveis.

Assinado eletronicamente por CARLOS BENHUR KASPER, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 02/08/2022, às 20:07, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
normativas legais aplicáveis.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?

https://guri.unipampa.edu.br/psa/processos/downloadAnexo/12635/Edital_PPG_CB.pdf
https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0881460 e o
código CRC C8BBE5BD.

Referência: Processo nº 23100.012189/2022-74 SEI nº 0881460
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