
Homologação de Inscrições (Pós Recursos)

Situação da Inscrição Candidato(a)

homologada ALEXANDER GAMA AMARAL 

homologada CALVIM COSTA 

homologada CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA MOREIRA 

homologada CHARLES HENRIQUE XAVIER BARRETO BARBOSA 

homologada DANIEL COIMBRA DE OLIVEIRA

homologada DOUGLAS BORTOLASSI FILGUEIRAS 

homologada EZIO JOSE DE OLIVEIRA REGO 

homologada FERNANDA REIS TEIXEIRA 

homologada JULIO CESAR DOS SANTOS MAGALHÃES 

homologada LASARO NEVES DE CARVALHO

homologada THAYANA SUELEN LIMA DE OLIVEIRA 

homologada THIAGO ALVES DE SOUZA

homologada RENATA SILVA CONFORTI 

desclassificado RODRIGO BASTOS FARIAS 

A Comissão Avaliadora recebeu recurso de apenas um candidato, RODRIGO BASTOS FARIAS. Tal recurso 
foi INDEFERIDO, considerando a Comissão que segundo o Edital do Processo Seletivo, em seu ítem 2.4 
DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO, fazem parte da documentação o envio de duas 
cartas de recomendação preenchidas, conforme procedimento descrito no item 2.5 do  Edital. E ainda no 
item  2.5  DAS CARTAS DE RECOMENDAÇÃO,  encontra-se  que  “o  candidato  deverá  escolher  2(dois) 
Professores/Pesquisadores  que  tenham  participado  efetivamente  de  sua  formação  para  preencherem 
Cartas  de  Recomendação  cada  um,  conforme  modelo  disponibilizado  em  anexo,  e  cada  Professor  / 
Pesquisador  deverá  encaminhar  a  Carta  de  Recomendação  por  ele  preenchida,  através  do  e-mail: 
selecao2020ppgmmc@gmail.com.  O  e-mail  deverá  ser  enviado  com  ASSUNTO:   Carta  de 
Recomendação/Nome do Candidato. A data limite para envio das Cartas de Recomendação será o dia 03 
de fevereiro de 2020.” Finalmente, o Edital em seu item 2.6 DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO, diz  
“terão as inscrições homologadas pela Comissão de Seleção apenas os candidatos que apresentarem toda 
a documentação exigida dentro do prazo previsto para a inscrição neste processo seletivo, conforme os 
itens de 2.2 a 2.5 do presente Edital.”  Foi recebida pela Comissão apenas 1 (uma) carta de recomendação 
para o Candidato  RODRIGO BASTOS FARIAS dentro do prazo de inscrição (03/02/2020). Tal carta foi 
enviada pelo próprio candidato anexada à documentação comprobatória do Lattes. Ou seja, o envio não se 
deu connforme descrito do item 2.5 do Edital. O candidato em seu recurso solicita à Comissão a avaliação 
de uma segunda carta de recomendação, enviada pelo mesmo candidato em anexo ao pedido de recurso. A 
Comissão entende que não é possível acatar a solicitação do candidato uma vez que a documentação  
necessária à inscrição não foi enviada pelas meios adequados e nas datas previstas em Edital. Seguindo o  
mesmo  Edital,  em  seu  item  7.2,  serão  desclassificados  do  Processo  Seletivo  candidatos  que  não 
apresentarem toda a documentação, as quais estão descritas nos itens 2.4 e 2.5. Desta forma, o candidato 
RODRIGO BASTOS FARIAS foi desclassificado desta  seleção.


