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Resposta ao recurso ao Resultado Preliminar 
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 ao recurso impetrado por uma candidata ao Resultado Preliminar do 
Processo Seletivo para candidatos a alunos regulares para o Curso de Mestrado em 
Saúde e Sociedade, turma 2022. 

 
1. DA RESPOSTA AO RECURSO 
 

N° DE 
INSCRIÇÃO RECURSO RESPOSTA AO RECURSO 

3172 

REVISÃO e 
CORREÇÃO do 

Resultado 
Preliminar 

 
- INDEFERIDO - 

 
A candidata solicitou esclarecimentos quanto a análise dos seus 
comprovantes curriculares, e contabilização dos pontos referentes a 
um artigo publicado. 
 
O artigo publicado, cujo ISSN é 2237- 
941X não consta no Qualis Capes. A busca pelo qualis do periódico 
foi realizada exatamente como costa no Edital, item 10.4 (descrito 
abaixo). 
“10.4. A classificação do periódico nos diferentes extratos levará em 
consideração a informação obtida no sistema webqualis referente ao 
QUADRIÊNIO 2013-2016 PARA A ÁREA DE MEDICINA II.” 
 
No recurso, a candidata considera que o artigo pontua 100 pontos, 
porém não leva em consideração a área de MEDICINA II e sim a 
área INTERDISCIPLINAR. O erro na busca é ocasionado pelo não 
preenchimento correto nos campos de busca no site. 
 
A busca pela pontuação do referido artigo foi feita em outras bases, e 
encontrado no LATINDEX, o que configura a pontuação de B5, 
conforme consta no Quadro 4 do Item 10.4 do Edital. 
 
Portanto, a pontuação contabilizada foi de 10 pontos. 
 
Assim sendo, concluímos que a análise do currículo da candidata 
não apresenta erros e segue rigorosamente o que preconiza o Edital 
006/2021 – PPGSS. 
 

 
 

Mossoró-RN, 17 de dezembro de 2021. 


