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Resposta aos Recursos impetrados a Resultado Preliminar 

do Edital Nº 004 / 2021 – PPGSS/UERN 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Sociedade - 
PPGSS da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, torna público, a 
resposta aos Recursos impetrados a Resultado Preliminar do processo seletivo 
para candidatos a alunos especiais para o semestre 2021.2. 
 
1. DA RESPOSTA AOS RECURSOS 
 

N° DE 
INSCRIÇÃO CANDIDATO/A SOLICITAÇÃO RESULTADO 

2571 

PEDRO 
VICTOR 
MORAIS 
BATISTA 

O candidato solicitou 
que sua inscrição 
fosse remanejada 

para outra disciplina 
com vagas 

remanescentes. 

 
- INDEFERIDO – 

O Edital não prevê a possibilidade de remanejamento de inscrição 
para outra disciplina com vagas remanescentes. 

 
Foi identificado e corrigido um equívoco no cadastro das disciplinas 
que o candidato solicitou inscrição, conforme ANEXO I enviado no 

ato da inscrição. 

2481 
FATUEL 
VITALINO 
FILHO  

O candidato solicitou 
reavaliação do 

currículo 

 
- INDEFERIDO -  

Observou-se a ausência do envio de comprovações no ato da 
inscrição, de modo que não foi atendido o item 2.3. d) do Edital, 
que prevê o envio no ato da inscrição dos “COMPROVANTES 
CURRICULARES (comprovações de todas as informações 
fornecidas no ANEXO I, conforme as exigências descritas no item 
3. deste Edital).” 
 
A única comprovação enviada não se encontra de acordo com o 
item 3.2. que diz: “No caso de Anais e Capítulos de Livros, enviar 
somente os itens: CAPA, CONTRACAPA, PÁGINA DO ÍNDICE 
CONTENDO O TÍTULO PRODUZIDO, PRIMEIRA PÁGINA DA 
PUBLICAÇÃO.” 
 
O candidato enviou as comprovações curriculares no período de 
recurso ao Resultado Preliminar, porém não foi possível 
contabilizar a pontuação em cumprimento do item 3.4., que prevê: 
“Em caso de não cumprimento total dos itens 3.1. e 3.2. a 
comprovação não será contabilizada para fins de pontuação, não 
podendo ser reenviada a(s) referida(s) documentação(ões) na fase 
de recurso ao Resultado Preliminar da Seleção.” Bem como o item 
4.1. “A não comprovação (ou comprovação indevida) das 
atividades desenvolvidas/produção científica do/a candidato/a 
acarretará a não contabilização da respectiva pontuação do item.” 

2552 
THAÍS DA 
SILVA AGUIAR  

A candidata solicitou 
recontagem da 

pontuação 

- DEFERIDO - 
Foi feita a recontagem da pontuação e houve alteração na nota. 

 
Mossoró-RN, 30 de julho de 2021. 
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