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Resposta aos recursos a Homologação Preliminar das Inscrições 
do EDITAL Nº 006 / 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 por alguns candidatos a Homologação 
Preliminar das Inscrições do Processo Seletivo para candidatos a alunos 
regulares para o Curso de Mestrado em Saúde e Sociedade, turma 2022. 

 

1. DA RESPOSTA AOS RECURSOS 
 

N° DE 
INSCRIÇÃO RECURSO RESPOSTA AO RECURSO 

DEFERIMENTO 
DAS INSCRIÇÕES 
APÓS RECURSO 

3143 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3160 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3142 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– INDEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado que NÃO FOI ENVIADA a 
documentação que se encontrava pendente. 
A quitação eleitoral enviada não é válida. No 

documento enviado consta não estar quite com a 
Justiça Eleitoral. 

INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA 

3195 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3188 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3103 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3199 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– INDEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado que NÃO FOI ENVIADA a 
documentação que se encontrava pendente. 

INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA 

3183 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3147 

Realização da prova de 
interpretação de texto científico 
em língua inglesa em outra data 

ou de forma remota. 

– INDEFERIDO – 
O prazo para recursos era somente para 

candidatos que tiveram a inscrição indeferida, 
para envio de documentos pendentes. 

A mudança no calendário está previamente 
regulamentada no item 18.12. do Edital,  

Além disso, o Edital não prevê adequação de 
datas para candidatos individualmente. 
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N° DE 
INSCRIÇÃO 

RECURSO RESPOSTA AO RECURSO 
DEFERIMENTO 

DAS INSCRIÇÕES 
APÓS RECURSO 

3181 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3179 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3175 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3198 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– INDEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado que NÃO FOI ENVIADA a 
documentação que se encontrava pendente. 

A publicação foi referente a um evento Regional, 
não atendendo o item: 5.1.2.4. Resumo 

expandido em Anais de Eventos Nacionais ou 
Internacionais com ISBN. 

INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA 

3192 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3190 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– DEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado o envio da documentação que se 
encontrava pendente.  

INSCRIÇÃO 
DEFERIDA 

3200 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– INDEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado que NÃO FOI ENVIADA a 
documentação que se encontrava pendente. 

A publicação foi referente a um evento Regional, 
não atendendo o item: 5.1.2.4. Resumo 

expandido em Anais de Eventos Nacionais ou 
Internacionais com ISBN. 

INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA 

3136 
Reconsideração ao indeferimento 
da inscrição, através do envio da 

documentação pendente. 

– INDEFERIDO –  
Foi analisada a documentação enviada e 

constatado que NÃO FOI ENVIADA a 
documentação que se encontrava pendente. 
O resumo publicado não é expandido, não 

atendendo o item: 5.1.2.4. Resumo expandido em 
Anais de Eventos Nacionais ou Internacionais 

com ISBN. 

INSCRIÇÃO 
INDEFERIDA 

 
Mossoró-RN, 20 de outubro de 2021. 

 
 


