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A comissão composta pelos Professores Rogerio Lacerda, Rene Birochi e RolfErdmann, se reuniram
na presente data a analisaram os recursos a seguir.

Somente foram analisados os recursos que cumpriram o item 3.c. do edital, ou seja, que foram

protocolados na Secretaria do PPGA.

No tocante aos candidatos cujo CPF são 020.669.183-18, 057.351.629-42, 887.896.839-00 estes
apenas acrescentaram os documentos faltantes no recurso, porém conforTne os itens l e 2 da seção ll
-- INSCRIÇÃO do Edital, tais documentosdeveriam ter sido entreguesaté o,día 11 de outubro de
201 8. Dessa forma, os três recursos foram INDEFERIDOS.
A respeito do candidatos de CPF 088.607.139.94, a comissão verificou o sistema e novamente Êoi
constatada a ausência da submissão do anteprojeto, conforme exigido no item 2.2.h do Edital. Dessa
fomla, o recurso foi INDEFERlIDO.
Quanto ao recurso do candidato de CPF 029.291.059-25, a comissão entende que o comprovante de
votação de eleições gerais 201 8 -- 1' turno datado de 07/10/2018, não substitui o documento exigido
pelo Edital no seu item 2.2.b.l . Dessa forma, o recurso foi INDEFERIDO.
A respeito do recurso impetrado pelo candidato cujo CPF é 066.804.769-09, o candidato alega que o
diploma está em processo de validação, mas conforme item 2.2.d.3 do Edital, "o d@/omadeverá eó/ar
Fava/idade no .Bus// Ócomva//dado para /odo o Zero/fórío N2zcíona/9", Ou seja, o candidato ainda
não possuía tal documento no momento da inscrição. Ademais, no tocante ao item 2.1 do Edital, o

candidato não apresentou declaração de conclusão do Mestrado, assinado pelo coordenador do
respectivo curso, mas sim uma declaração de matrícula. Dessa forma, o recurso foi INDEFERIDO.
Elorianópolis, 23 de outubro de 2018
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