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Resposta aos recursos a Homologação Preliminar das Inscrições 
do EDITAL Nº 005 / 2020 – 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 2021. 

 

1. DA RESPOSTA AOS RECURSOS 
 

N° DE 
INSCRIÇÃO RECURSO 

RESPOSTA AO 
RECURSO 

DEFERIMENTO 
DAS INSCRIÇÕES 
APÓS RECURSO 

00321 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

00921 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

01021 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

01821 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

02721 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

03421 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

03821 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

04521 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 
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N° DE 
INSCRIÇÃO RECURSO 

RESPOSTA AO 
RECURSO 

DEFERIMENTO 
DAS INSCRIÇÕES 
APÓS RECURSO 

07121 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

07321 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

07521 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

08221 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

09121 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

09321 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

09621 

Reconsideração ao 
indeferimento da inscrição, 

através do envio da 
documentação pendente. 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o documento enviado e 
constatado o envio da documentação 

que se encontrava pendente.  

DEFERIDA 

09821 

Reconsideração a ausência do 
nome na lista dos candidatos 

inscritos através da 
comprovação de envio da 

documentação dentro do prazo 
que consta no Edital 

– DEFERIDO –  

Foi analisado o e-mail encaminhado 
e constatado o envio da 

documentação dentro do prazo. 

DEFERIDA 

 
Mossoró-RN, 10 de novembro de 2020. 

 
 
 

 
 

Prof. Dr.ª Ellany Gurgel Cosme do Nascimento 
Coordenador do PPGSS/UERN – Mat. 04256-0 

Portaria N° 0173/2019 - GR/UERN 


