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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATA DE REUNIÃO

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

Aos dezesseis dias do mês de agosto de 2022, às 18:45 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 DOS RESULTADO PRELIMINAR  - DOUTORADO

Candidato Resultado Justificativa

DANIELI MARIA JUNGES
FRIEDERICH DEFERIDO

A candidata solicita verificar o motivo da nota no pré-projeto com intuito de melhorar a formulação do pré-projeto em uma
seleção futura.

Resposta:

A prova pré-projeto é analisada por uma banca formada por 3 avaliadores, sendo a nota formada pela média aritmética das notas
atribuídas pelos avaliadores seguindo o formulário modelo de acordo com o Quadro 2 Critérios de Avaliação do Pré-Projeto que
consta no edital 199/2022.  A candidata obteve as seguintes notas: avaliador 1 - 3,13; avaliador 2 - 3,00; avaliador 3 -  3,50;
média - 3,21. A seguir um parecer descritivo elaborado pela banca expressando os pontos que necessitam ser melhorados no pré-
projeto da candidata.

Parecer Descritivo: Segue abaixo a justificativa para as notas parciais em que a candidata não obteve a pontuação máxima: (1)
Objetivos - objetivo geral não está formulado de forma clara e os objetivos específicos apenas o último se caracteriza como um
objetivo de pesquisa; (2) Metodologia - não detalha os procedimentos de coleta de dados, apenas descreve o instrumento
utilizado no primeiro e terceiro momento da pesquisa, e não há descrição da metodologia de análise dos dados; (3) Resultados
Esperados - não detalha o procedimento de devolutiva dos resultados aos participantes.

FÁTIMA TERESINHA
RODRIGUES PINHEIRO

DEFERIDO A candidata solicita revisão em sua classificação tendo em vista que ao não obter a vaga na cota TAE, tem direito conforme
edital a concorrer pela ampla concorrência ou cota universal.

Resposta:

A Comissão revisou a classificação da candidata pela cota Universal, considerando que a mesma não se classificou através da
cota TAE, conforme o edital. Sendo verificada que a sua nota final (6,43) é superior a nota da candidata PAULA TEREZINHA
OLIVEIRA DA SILVA (6,18), constatou-se a necessidade de correção do Resultado Preliminar, sendo a candidata FÁTIMA
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TERESINHA RODRIGUES PINHEIRO “1º classificado Universal” e a candidata PAULA TEREZINHA OLIVEIRA DA
SILVA tornando-se “suplente Universal”.

NATHALIE SUELEN DO
AMARAL GONÇALVES DEFERIDO

A candidata solicita a revisão em sua nota final considerando que existe um erro de somatório na nota final divulgada.

Resposta:

Após revisão a Comissão constatou que a nota final da candidata deve ser corrigida para 8,24. Esta correção não alterou a
classificação que constava no Resultado Preliminar.

SILVIA LUCI DE ALMEIDA
DIAS INDEFERIDO

A candidata solicita alteração da sua classificação em função de erro no somatório da nota final  da candidata ARIADINE
RODRIGUES BARBOSA.

Resposta:

Após revisão a Comissão constatou que a nota do pré-projeto da candidata ARIADINE RODRIGUES BARBOSA foi digitada
erroneamente, onde estava 4,26 a nota correta é 4,62; portanto a nota final expressa no resultado preliminar de 8,47 está correta.
Deste modo, a classificação está correta.

 

Encerrada a reunião, às 19h 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 17/08/2022, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as
norma�vas legais aplicáveis.
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