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Resposta aos recursos ao Resultado Preliminar das Arguições 
dos Projetos de Pesquisa 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 ao Resultado 
Preliminar das Arguições dos Projetos de Pesquisa 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 

3182 

Revisão e a 
reconsideração 

das notas 
atribuídas 

Esta banca, em comum acordo, INDEFERIU o pleito do candidato, e 
assim, mantem a mesma nota anteriormente atribuída, em razão de 
não haver justificativa legal, regimental, normativa ou estatutária, para 
que, em caso como foi o do candidato, de hipossuficiência do projeto, 
sua defesa e/ou arguição afim, haja preenchimento compulsório de 
vagas ofertadas pela orientadora, como fica claro no edital deste 
certame, há que se atingir nota mínima para seguir no concurso. 

3202 

Revisão e a 
reconsideração 

das notas 
atribuídas 

Esta banca, em comum acordo, INDEFERIU o pleito da candidata, e 
assim, mantem a mesma nota anteriormente atribuída, em razão de 
não haver justificativa legal, regimental, normativa ou estatutária, para 
que, em caso como foi o da candidata, de hipossuficiência do projeto, 
sua defesa e/ou arguição afim, haja preenchimento compulsório de 
vagas ofertadas pela orientadora, como fica claro no edital deste 
certame, há que se atingir nota mínima para seguir no concurso. 

3141 

Revisão e a 
reconsideração 

das notas 
atribuídas 

Esta banca, em comum acordo, INDEFERIU o pleito da candidata, e 
assim, mantém a mesma nota anteriormente atribuída, em razão da 
hipossuficiência do projeto, da defesa e da arguição da candidata.  O 
delineamento conceitual e metodológico do projeto apresenta lacunas 
importantes e relevantes, e que não foram complementadas durante a 
arguição da candidata. Destarte, a banca examinadora, mantém a nota 
da candidata. 

 
 

Mossoró-RN, 23 de novembro de 2021. 


