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EDITAL PPGPPD 49/2019

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS RECURSOS DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA

TERCEIRA FASE E DO RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO PARA

ALUNOS REGULARES - TURMA 2020

O coordenador do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento da Universidade Federal da

Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela Portaria UNILA no 1.288/2017, publicada no

Diário Oficial da União n° 244, de 21 de dezembro de 2017, no uso de suas atribuições, toma público,

pelo presente Edital, nos termos do Edital PPGPPD 18/2019, os resultados dos recursos impetrados.

após a publicação do resultado da terceira fase e do resultado preliminar do Processo Seletivo para

ingresso, como aluno regular, no Mestrado Acadêmico em Políticas Públicas e Desenvolvimento,

turma 2020:

Resultado do Recurso
______________________________

Candidatos(as) Resultado Decisão da Banca Recursal

Elaine Michele Diniz Santos Indeferido A entrevista seguiu os parâmetms do artigo 4°. alínea c'.

do Edital PPGPPD 18/2019. que prevê. em casos

excepcionais, como o descrito pela candidata, a

realização da chamada apenas com voz. Os registros do

Skype e o documento produzido pela banca (anexo IV).
bem como o relato dos avaliadores. denotam que não

houve prejuízos pare a candidata. Portanto, como a

avaliação seguiu estritamente o disposto no anexo IV.

conforme registro dos avaliadores, a nota fica mantida

nos termos do Edital PPGPPD 47/2019.
______________________________

Jasleidy Lidilia Solorzano

________

Indeferido Candidato obteve nota 10,00 na primeira fase: nota 8.00

Viiavicencio na segunda fase e: nota 9,50 na teiteira fase; o que gem

uma média aritmética simples de 9,17 (nove vírgula
dezessete), arredondando a segunda casa decimal.

Portanto, nota do resultado preliminar fica mantida.

conforme Edital PPGPPD 48/20 19.
___________________________

Julio Matheus Donato da Costa

_______

Indeferido Nos termos do Edital PPGPPD 18/20 19. o processo

seletivo é composto por 3 (três) fases distintas, com

critérios estabelecidos nos anexos II, III e IV Cada fase

avalia, por meio de banca composta por 2 (dois) docentes

do programa, itens diferentes a saber: - Primeira fase:

versa sobre o conteúdo do pmjeto; - Segunda fase: versa

sobre o cumculo documentado: - Teiteira fase: versa

sobre o domínio do candidato sobre o tema do projeto
pmposto, sua disponibilidade e interesse. A avaliação

seguiu estritamente os ditames do edital de seleção.

portanto, o pedido de revisão de nota da primeira fase

está indeferido. A nota preliminar será mantida, conforme

__________________________ j d4al PGPPD 48/20 19.

Foz do Iguaçu, 17 de dezembro de 2019.

r . Dr. Gils Batista de Oliveira

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento
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