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 3 

No dia 28 de julho de 2021, às 09:00h, reuniu-se na sala de Reuniões do Google 4 

Meet, a comissão de seleção do edital 01/2021 PGMATERIAIS/PROPEP-CPG/UFAL, para 5 

avaliação e deferimento do Recurso da candidata com CPF número xxx.592.xxx-82. 6 

 7 

No recurso enviado a esta Comissão alega-se que “A decisão objeto de contestação é a 8 

não pontuação no projeto de pesquisa e, consequente, reprovação no processo seletivo 9 

para doutorado em materiais.” Porém, de acordo com o próprio candidato “A candidata 10 

tem ciência de que o Projeto enviado no ato da inscrição não condiz fielmente com o 11 

solicitado no edital 01/2021-PPGMATERIAIS/PROPEP-CPG/UFAL no que refere à 12 

formatação, e que o Projeto submetido está com fonte do tipo Times New Roman 13 

tamanho 12 e não Arial tamanho 10 como consta no referido edital e que, por esta 14 

razão, o projeto submetido excedeu a quantidade de páginas estabelecidas.” 15 

 16 

Com base no § 6º “A homologação das inscrições será realizada pela Comissão de 17 

Seleção, após a conferência dos documentos. Não será permitida a inclusão posterior 18 

de documentos. As inscrições incompletas, enviadas de forma indevida ou fora dos 19 

prazos estabelecidos neste edital serão indeferidas” e no Art. 17 II. “Não atender o que 20 

consta no Artigo 4º deste Edital”, cujo Artigo 4º VII indica que o projeto deverá ser 21 

escrito de acordo com o item D das informações adicionais deste edital e, portanto deve 22 

conter no máximo 07 (sete) páginas em fonte Arial, tamanho 10, espaçamento entre as 23 

linhas 1,5 e justificado. Como o projeto excedeu a quantidade de páginas estabelecidas, 24 

não sendo permitido a inclusão posterior de documentos, esta Comissão de seleção 25 

indefere a solicitação da candidata.  26 

Sem mais, Eu, Adriana Santos Ribeiro, assino a presente ata em comum acordo 27 

com os demais membros da comissão de seleção do edital 01/2021 28 
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