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Nota sobre Resultado Final 

 

A Comissão de Seleção (Edital de seleção 2021) do Programa de Pós-graduação em 

Ambiente Construído (PROAC), por meio desta Nota, torna público os procedimentos finais para 

a consolidação do resultado final do presente processo seletivo. 

 

1). Classificação final da linha de Projeto: 

Segundo o cronograma do Edital 2021 do processo seletivo, coube ao período de 

23/02/2021 a 24/02/2021 a interposição, via e-mail, de recurso aos resultados da 1a etapa (Prova 

de Títulos). 

Decorre que o e-mail com o recurso (Anexo 1) da candidata Natália Rosa Fantin foi 

automaticamente encaminhado para a caixa de “spam”, sendo observado pelos membros da 

Comissão apenas no dia 05/03/2021. 

Após apreciação de sua peça recursal, seu pedido foi acolhido e respondido (Anexo 2) que 

comporia o resultado final de sua classificação. Assim, por meio da divulgação na presente nota, 

visa-se preservar o princípio da publicidade e da transparência do processo seletivo. 

 

2. Empate na classificação Geral: 

O resultado final preliminar da linha de Projeto informava que as Candidatas Larissa de 

Carvalho Fioravante e Mayara Carvalho Gomes ficaram empatadas, com 70,8 pontos, na oitava 

colocação. 

No entanto, segundo o item 9.4 do presente edital, determina que em caso de empate, 

o primeiro critério a ser adotado será a nota de título. 

 

9.4 Critério de desempate: 1) nota da Prova de título; 2) nota da Entrevista 

Escrita. Persistindo o empate, será admitido o(a) candidato(a) mais 

velho(a).  

 



 

Dessa forma, com base no referido item editalício, a Comissão acolhe o pedido de recurso 

(Anexo 3) interposto pela candidata Mayara Carvalho Gomes, classificando-a como oitava 

colocada (8ª) na linha de Projetos. 

 

Sem mais,  

Juiz de Fora, 25 de março de 2021. 

_____________________________ 
Dr. Jonathas Batista Gonçalves Dias 

 

 
Dra. Sabrina Andrade Barbosa 

 

 
____________________________ 

Dr. Fabio de Oliveira Sanches 
 



                                                      

 

 

FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PROCESSO SELETIVO PROAC  
 

 

Candidato(a):___________________________________________________________ 

 

Interposição de recurso da etapa: 

 

     Homologação das Inscrições e Composição da Comissão de Seleção. 

     Prova de Títulos 

     Entrevista Escrita 

     Resultado Final Provisório 

 

Justificativa do(a) Candidato(a): 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Natália Rosa Fantin

x

Prezados, minha nota no resultado provisório da prova de títulos esta 6 pontos abaixo 
do calculado por mim e apresentado com os documentos comprobatórios anexados 
na inscrição. 



                                                      

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Juiz de Fora, ___ de _______________, de 20___. 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Assinatura do(a) candidato(a) ou do(a) seu(sua) procurador(a): 

 

 

24 fevereiro 21



3/24/2021 E-mail de UFJF - Interposição de Recurso

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=403af77fa1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1692673855860258274&simpl=msg-f%3A169267385586… 1/1

Ambiente Construido <ambiente.construido@engenharia.ufjf.br>

Interposição de Recurso 

Natália Fantin <rosa.fantin@arquitetura.ufjf.br> 25 de fevereiro de 2021 10:20
Para: "ambiente.construido@engenharia.ufjf.br" <ambiente.construido@engenharia.ufjf.br>

Prezados, segue em anexo o formulário de Interposição de Recurso preenchido e devidamente assinado junto com
meus documentos comprobatórios referentes.

 

Att,

Natália Rosa Fantin

 

2 anexos

Formulário-de-Inteposição-de-Recurso.pdf 
88K

COMPROVAÇÃO LATTES.pdf 
5221K

https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=403af77fa1&view=att&th=177d95e75b2435e2&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/2?ui=2&ik=403af77fa1&view=att&th=177d95e75b2435e2&attid=0.2&disp=attd&safe=1&zw


3/24/2021 E-mail de UFJF - Interposição de Recurso

https://mail.google.com/mail/u/2?ik=403af77fa1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-6118027816561792581&simpl=msg-a%3Ar-61180278… 1/1

Ambiente Construido <ambiente.construido@engenharia.ufjf.br>

Interposição de Recurso 

Ambiente Construido <ambiente.construido@engenharia.ufjf.br> 5 de março de 2021 12:01
Para: Natália Fantin <rosa.fantin@arquitetura.ufjf.br>

Prezada Natália,

somente hoje verificamos que seu email de recurso havia sido direcionado para a caixa de Spam. A Comissão analisou
seu pedido, avaliou e acatou seu pedido de recurso. Sua nota sobre essa etapa - Análise de títulos - será corrigida e
incorporada na nota final. 

Atenciosamente, 

A Comissão Avaliadora.
[Texto das mensagens anteriores oculto]






