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EDITAL N°01/2020 – MCS/UFCA  

SELEÇÃO PARA O MESTRADO ACADÊMICO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – TURMA 2021 

 

RESULTADO  DOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES INDEFERIDAS 

NO. INSCRITOS RECURSO INTERPOSTO RESULTADO JUSTIFICATIVA 

01 
Antonio de Oliveira 

Filho 

“  ... durante o envio dos documentos na  
plataforma digital percebi que não enviava 
mais de um documento pdf  ...” 

Indeferida 

(1) O candidato apresentou apenas o verso do Diploma não atendeu ao  procedimento III 
do subitem “5.1.” do   EDITAL N°01/2020 – MCS/UFCA, onde cita “ ... III.  Anexar cópia do 
Diploma (frente e verso) do Curso de Graduação reconhecido pelo MEC ...”   

(2) O candidato não apresentou os documentos comprobatórios do Currículo Lattes, 
portanto não atendeu ao  procedimento VII do subitem “5.1.” do   EDITAL N°01/2020 – 
MCS/UFCA, onde cita “  VII.  ... É obrigatória a apresentação dos comprovantes de produção 
intelectual dos últimos 05 (cinco) anos .... “  

02 
Fábia Ferreira 

Campina 

“  ... o meu currículo ficou muito pesado 
pela quantidade de comprovantes. Gostaria 
de pedir cordialmente o deferimento da 
minha inscrição ... “ 

Indeferida 

A candidata apresentou um arquivo intitulado “Anexo.pdf” que não foi possível abri-lo, 
mesmo testando em 3 computadores diferentes. Supõe-se que no arquivo corrompido 
deveriam estar o Currículo Lattes e comprovantes. Nesse sentido, a referida não atendeu 
ao  procedimento VII do subitem “5.1.” do   EDITAL N°01/2020 – MCS/UFCA, onde cita “ 
VII. Anexar cópia do Curriculum atualizado, gerado na Plataforma Lattes 
(http://lattes.cnpq.br/). É obrigatória a apresentação dos comprovantes de produção 
intelectual dos últimos 05 (cinco) anos, contados até a data de inscrição do candidato neste 
Processo Seletivo. O Currículo Lattes em formato “PDF”, bem como todos os documentos 
comprobatórios, devem ser anexados em um único arquivo no campo referente ao Currículo 
Lattes ... “. 

03 
Giovanna Lucena 

Vieira 

“A análise do currículo lattes juntamente com 
o anexo dos certificados, pois havia sido enviado 
de maneira incompleta, faltando assim os 
certificados que comprovassem minha 
participação nos projetos ...” 

Indeferida 

A candidata não apresentou os documentos comprobatórios do Currículo Lattes, portanto 
não atendeu ao  procedimento VII do subitem “5.1.” do   EDITAL N°01/2020 – MCS/UFCA, 
onde cita “  VII.  ... É obrigatória a apresentação dos comprovantes de produção intelectual 
dos últimos 05 (cinco) anos .... “ 
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04 
Phederic Brendel 
Ramalho de Souza 

“A análise do documento de conclusão de 
curso, pois eu ainda não recebi o meu 
certificado e no momento só tenho o 
documento da declaração de conclusão do 
curso a qual foi anexada no momento da 
inscrição.” 

Indeferida 

O candidato não apresentou os documentos comprobatórios da conclusão do curso de 
graduação, portanto não atendeu ao  procedimento III do subitem “5.1.” do   EDITAL 
N°01/2020 – MCS/UFCA, onde cita “  III. Anexar cópia do Diploma (frente e verso) do Curso 
de Graduação reconhecido pelo MEC e no caso de candidatos concluintes de Curso de 
Graduação deverá ser apresentada uma declaração da Instituição de Ensino Superior onde 
o candidato está matriculado, comprovando sua condição de concluinte até a data de 
entrega da documentação para realização da matrícula institucional no MCS ...” 

Na análise da documentação apresentada pelo candidato, constatou-se que o Histórico 
Escolar foi anexado duas vezes. 

05 
Séfora de Freitas 

Pascoal 

“ O preenchimento do formulário de cadastro 
no processo seletivo informa que no ato do 
preenchimento ....o site não apresentou 
feedback do envio após o comando de enviar.” 

Indeferida 

A candidata não apresentou o formulário de cadastro, portanto não atendeu ao  
procedimento do subitem “5.1.” do   EDITAL N°01/2020 – MCS/UFCA, onde cita “  5.1. Após 
inscrição no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) da UFCA, o 
candidato deverá preencher o Formulário de Cadastro no processo seletivo no endereço 
https://forms.ufca.edu.br... “. 

 

Barbalha – CE, 02 de dezembro de 2020. 
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Presidente Comissão de Seleção / Edital  N°01/2020 – MCS/FAMED/UFCA 
PORTARIA Nº 01/2020, DE 9 DE SETEMBRO DE 2020 
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