
PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO DE DISCENTES 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE - 

 1º SEMESTRE/2020 
EDITAL 339/2019  - MESTRADO ACADÊMICO 

 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES NÃO HOMOLOGADAS DA LISTA PRELIMINAR - MESTRADO 
 

Candidato  Resultado Justificativa 

ALLYSON HENRIQUE SOUZA 
FEIFFER 

 

Indeferido Objeto de contestação: 
Não homologação da inscrição em virtude da documentação não estar numerados. 
. 
Resposta: 
No edital, item 3 g), está explicitamente claro que para inscrição era necessário “fotocópia              
autenticada dos documentos comprobatórios indicados no quadro de pontuação do currículo           
(anexo III), organizados na ordem de apresentação do quadro, numerados de acordo com os              
subitens nela dispostos e encadernado” (grifo nosso). Ainda, o item 3.2 destaca que “a              
responsabilidade pelo envio da documentação completa requerida para inscrição é exclusiva do            
candidato, sendo que a falta de qualquer um dos documentos obrigatórios ou a não              
observação dos itens f) e g) implica a não homologação da inscrição” (grifos nosso). 
 

HONORIA GONÇALVES 
FERREIRA 

 

Deferido Objeto de contestação: 
Constar como concorrente a vagas universais. 
 
Resposta: 
Realizou-se revisão dos documentos e ficha de inscrição.De fato na ficha de inscrição consta              
que a candidata concorre a reserva para técnicos.  

AMANDA MACHADO 
BARBOSA 

Indeferido Objeto de contestação: 
Não homologação da inscrição devido a ausência de diploma e/ou atestado de provável             
formando. 
 



 Resposta: 
O documento enviado pela candidata trata-se de um atestado que declara que a mesma é               
aluna do curso de Pedagogia, sem no entanto indicar que a mesma seja provável formanda ou                
a indicação de data de colação de grau.  

WALTER  FAGUNDES LOPES Indeferido Objeto de contestação: 
A ausência do nome na lista de homologados e/ou da lista de não homologados ao mestrado. 
 
Resposta: 
O nome do candidato não consta no sistema de inscrição - GURI. 

JOSIE DOS SANTOS PILLAR 

 

Indeferido Objeto de contestação: 
A não homologação devido a falta de identificação. Pedido de revisão da documentação. 
Recurso enviado após o período de 24 horas. 
 
Resposta: 
Conforme item 9 c) do edital 339/2019, o prazo para interpor recurso às homologações              
encerrou-se às 23h59 de 15/10//2019. O recurso foi recebido no dia 16/10/2019, às 7h42.              
Ademais, conforme disposto no item 10.10 do mesmo, “ao inscrever-se neste processo seletivo,             
o candidato reconhece e aceita as normas estabelecidas neste edital, as normas vigentes que              
regulam os cursos de pós-graduação stricto sensu da UNIPAMPA e a regulamentação            
específica do programa de pós-graduação para o qual está se inscrevendo”. 
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