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Resposta aos recursos interpostos pelos candidatos aos resultados da 
primeira etapa de seleção para ingresso no PPGCRDF e decisão da 
comissão de seleção: 
 

Número de inscrição Decisão 
28 INDEFERIDO 
31 DEFERIDO 
38 DEFERIDO 

 
 
1) Quanto ao recurso interposto pelo candidato “28”, para concorrer a uma vaga 
no curso de Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-
Funcional (2020), o qual solicita reconsideração sobre a pontuação final da 
Primeira Etapa, a Comissão de Seleção deste PPG resolve pelo 
INDEFERIMENTO. Esta decisão está fundamentada no “item e” referente à 
Segunda Etapa (página 7) do Edital, onde se diz: 
 
“e) Monitoria, treinamento profissional e extensão (2,5 pontos por projeto) ou 
Iniciação Científica (7,5 pontos por cada projeto). Pontuação máxima para esse 
item será de 20 pontos.” 
 
Portanto, com base neste critério, o referido candidato alcançou o teto no 
presente quesito, perfazendo desta forma um total de 22,0 (vinte e dois) pontos 
em seu curriculum. 
 
 
2) Quanto ao recurso interposto pelo candidato “31”, para concorrer a uma vaga 
no curso de Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-
Funcional (2020), o qual solicita reconsideração sobre a pontuação final da 
Primeira Etapa, a Comissão de Seleção deste PPG resolve pelo 
DEFERIMENTO. Esta decisão está fundamentada nos documentos enviados 
pelo requerente, os quais confirmam a tentativa de envio dos documentos 
comprobatórios (certificados, declarações, cópias de artigos, entre outros) 
durante o processo de inscrição. 



Portanto, o referido candidato alcançou um total de 43,0 (quarenta e três) pontos 
em seu curriculum. 
 
3) Quanto ao recurso interposto pelo candidato “38”, para concorrer a uma vaga 
no curso de Mestrado em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-
Funcional (2020), o qual solicita reconsideração sobre a pontuação final da 
Primeira Etapa, a Comissão de Seleção deste PPG resolve pelo 
DEFERIMENTO. Esta decisão está fundamentada nos documentos enviados 
pelo requerente, os quais confirmam a tentativa de envio dos documentos 
comprobatórios (certificados, declarações, cópias de artigos, entre outros) 
durante o processo de inscrição. 
Portanto, o referido candidato alcançou um total de 12,0 (doze) pontos em seu 
curriculum. 
 
Sem mais, 
 
Atenciosamente, 
Comissão de seleção do PPGCRDF – 2020 
 

Juiz de Fora, 30 de setembro de 2020  
Com anuência da Coordenação do programa. 
 

 
 

Profa. Paula Silva de Carvalho Chagas 
Coordenadora do PPGCRDF 


