
PROCESSO SELETIVO - 15/2021

Pós-graduação Lato Sensu em Engenharia de Produção com Ênfase em Tecnologias da Decisão

RECURSOS CONTRA A ANÁLISE DE CURRÍCULO

Inscrição: 15234

Parecer: Deferido

Justificativa: Permitida a inclusão de certificados de pós-graduação na etapa de recursos contra
a análise de currículo.

Inscrição: 15415

Parecer: Deferido

Justificativa: Permitida a inclusão de certificados de pós-graduação na etapa de recursos contra
a análise de currículo. O candidato deve se atentar que a pontuação máxima atribuída a curso
de pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas são 10 pontos.

Inscrição: 15281

Parecer: Indeferido

Justificativa: Não  foi  constatado  equívoco  na  atribuição  da  pontuação.  Os  certificados  de
participação em eventos não constam na documentação enviada na inscrição. 

Inscrição: 15238

Parecer: Indeferido

Justificativa: Não foi constatado equívoco na atribuição da pontuação. Abaixo estão justificados
os indeferimentos dos pontos recorridos nos itens 1 e 2.

1. De  acordo  com  o  "Formulário  de  Produção  (Anexo  II)"  preenchido  pelo  candidato  e
apresentado no ato da inscrição, o item 2 solicitado para fins de pontuação de currículo não faz
referência a  plano de trabalho,  projeto ou horas desempenhadas em iniciação científica.  O
certificado apresentado na página 17 da documentação enviada na inscrição diz respeito a



participação em evento como palestrante, com carga horária de 2 horas, não sendo possível
pontuá-lo como participação em iniciação científica. Reitera-se que não há apresentação ou
menção,  pelo  candidato,  em  quaisquer  documentos  apresentados  no  ato  da  inscrição,  de
documento ou de referência de informação (sistema eletrônico ou endereço eletrônico) para a
consulta  da  comprovação  da  atividade  de  iniciação  científica  concluída  requerida  como
pontuação no pedido desse recurso.

Considerando  que  toda  a  pontuação  requerida  pelo  candidato,  deve  ser  apresentada  no
formulário  de  produção,  conforme  exigido  em  edital  e  os  documentos  comprobatórios
apresentados no ato da inscrição, não foi constatado equívoco na atribuição da pontuação.

2. Não  foram  encontrados  documentos  comprobatórios  para  atribuição  de  pontuação
referente a resumos publicados em anais de eventos nacionais ou internacionais. O currículo
lattes faz menção a publicação de 1 resumo no item “outras publicações bibliográficas”, porém
o certificado não foi localizado na documentação enviada na inscrição. A comissão realizou uma
busca na internet a partir do título e não encontrou a publicação do resumo. No currículo lattes,
não consta o evento onde o resumo foi publicado. Dessa forma, não foi constatado equívoco na
atribuição da pontuação.


