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RESULTADO dos RECURSOS  

 
 INSCRIÇÃO RECURSOS 

1.  M192 Recurso avaliado pela Comissão Avaliadora. Resultado: nota mantida seguindo os critérios de 
julgamento baseados na capacidade de discussão e argumentação racional do candidato sobre 
os itens: Defesa do  memorial,  arguição  do  currículo Lattes e da intenção do projeto a ser 
desenvolvido no Curso de Mestrado 

2.  M218 Recurso avaliado pela Comissão. Resultado: nota mantida seguindo os critérios de julgamento 
baseados na capacidade de discussão e argumentação racional do candidato sobre os itens 
Defesa do  memorial,  arguição  do  currículo Lattes e da intenção do projeto a ser desenvolvido 
no Curso de Mestrado. A nota da Prova oral foi considerada CLASSIFICATÓRIA segundo o item 
4.2, alínea c, do EDITAL 

3.  M111 Recurso avaliado pela Comissão. Resultado: nota mantida seguindo os critérios de julgamento 
baseados na capacidade de discussão e argumentação racional do candidato sobre os itens 
Defesa do  memorial,  arguição  do  currículo Lattes e da intenção do projeto a ser desenvolvido 
no Curso de Mestrado. A nota da Prova oral foi considerada CLASSIFICATÓRIA segundo o item 
4.2, alínea c, do EDITAL 

4.  M121 Recurso avaliado pela Comissão. Resultado: nota mantida seguindo os critérios de julgamento 
baseados na capacidade de discussão e argumentação racional do candidato sobre os itens 
Defesa do memorial,  arguição  do  currículo Lattes e da intenção do projeto a ser desenvolvido 
no Curso de Mestrado. A nota da Prova oral foi considerada CLASSIFICATÓRIA segundo o item 
4.2, alínea c, do EDITAL 

5.  M187 Recurso avaliado pela Comissão. Resultado: nota mantida seguindo os critérios de julgamento 
baseados na capacidade de discussão e argumentação racional do candidato sobre os itens 
Defesa do memorial,  arguição  do  currículo Lattes e da intenção do projeto a ser desenvolvido 
no Curso de Mestrado 

 


