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Aos dezessete dias do mês de agosto do ano dois mil e vinte, reuniram-se os componentes da banca                  
da comissão avaliativa de recursos do processo seletivo, Prof. Durval José Tonon, Prof. Max Leandro               
Nobre Gonçalves e Prof. Kaye Oliveira da Silva, sob a presidência do primeiro, para julgar os                
recursos apresentados contra o resultado da prova de avaliação de conhecimento específico, do             
Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Matemática, segundo os termos do EDITAL             
02/2020. 

1) Resposta ao recurso do candidato com número de documento: 000.701.***-**: 

Disciplinas indicadas pelo candidato para avaliação do Histórico Escolar (NH): Álgebra linear 2, EDO              
e Análise 1. As disciplinas Álgebra Linear 2 e EDO não possuem ementa compatível com as                
disciplinas listadas no edital do presente processo seletivo, portanto, de acordo com o item 3.(l), elas                
não foram consideradas para o cômputo da nota NH.  

A disciplina de Análise 1 foi considerada neste cálculo, obtendo assim a nota NH=5/3=1.66.  

Disciplinas indicadas pelo candidato para Avaliação de Curriculum Vitae (NC): Análise no RN             
(conceito B, 2 pontos) Topologia Geral (conceito C, 1 ponto) e Geometria Diferencial (apresentou              
declaração sem conceito, zero ponto), logo NC=3. Portanto, nota de conhecimentos específico            
(NCE): NCE=NH+NC=1.66+3,0=4.66.  

Diante do exposto, a comissão avaliativa de recursos mantém a nota do candidato NCE=4,66. 

2) Resposta ao recurso do candidato com número de documento: 012.088.***-**: 

As disciplinas escolhidas não possuem ementas compatíveis com as disciplinas listadas no edital,             
portanto, de acordo com o item 3.(l), elas não foram consideradas para o cômputo da nota NH. 

Diante do exposto, a comissão avaliativa de recursos mantém a nota do candidato NCE=0,00. 

3) Resposta ao recurso do candidato com número de documento: 033.904.***-**:  

Após análise do recurso apresentado pelo candidato, as seguintes notas foram atribuídas: NH=4,16 e              
NC=3, de modo que NCE=7,16. 



Diante do exposto, a comissão avaliativa de recursos altera a nota do candidato para NCE=7,16. 

4) Resposta ao recurso do candidato com número de documento: 057.745..***-**:  

Após análise do recurso apresentado pelo candidato, as seguintes notas foram atribuídas: NH=5,43 e              
NC=4, de modo que NCE=9,43. 

Diante do exposto, a comissão avaliativa de recursos altera a nota do candidato para NCE=9,43. 

5) Resposta ao recurso do candidato com número de documento: 037.768..***-**: 

As disciplinas indicadas pelo candidato não foram cursadas na UFG. De acordo com o item 3.(l) do                 
edital, o candidato deveria ter enviado as ementas das disciplinas no e-mail de inscrição, no entanto,                
elas não foram enviadas. 

Diante do exposto, a comissão avaliativa de recursos mantém a nota do candidato NCE=0,00. 

6) Resposta ao recurso do candidato com número de documento: 041.653..***-**:  

As disciplinas indicadas pelo candidato não foram cursadas na UFG. De acordo com o item 3.(l) do                 
edital, o candidato deveria ter enviado as ementas das disciplinas no e-mail de inscrição, no entanto,                
elas não foram enviadas. 

Diante do exposto, a comissão avaliativa de recursos mantém a nota do candidato NCE=0,00. 

7) Resposta ao recurso do candidato com número de documento: 751.154..***-**:  

As disciplinas indicadas pelo candidato não foram cursadas na UFG. De acordo com o item 3.(l) do                 
edital, o candidato deveria ter enviado as ementas das disciplinas no e-mail de inscrição, no entanto,                
elas não foram enviadas. 

Diante do exposto, a comissão avaliativa de recursos mantém a nota do candidato NCE=2,00. 

 

 
Dessa forma, o resultado final da prova de avaliação de conhecimento específico após análise dos 
recursos segue abaixo: 
 

 
 N° DOC NCE 

1 1.061.7**.*** 20,93 

2 046.848.***-** 17,86 
3 1.082.7**.*** 13,60 

4 051.944.***-** 12,70 

5 016.963.***-** 11,46 

6 868.330.***-** 11,03 

7 057.745.***-** 9,43 

8 750.507.***-** 9,30 



9 029.396.***-** 9,00 

10 026.975.***-** 7,93 

11 033.904.***-** 7,16 

12 015.550.***-** 7,00 

13 996.419.***-** 5,50 

14 000.701.***-** 4,66 

15 010.514.***-** 4,56 

16 035.242.***-** 4,50 

17 025.779.***-** 3,66 

18 737.479.***-** 2,23 

19 018.166.***-** 2,17 

20 963.842.***-** 2,08 

21 044.317.***-** 2,00 

22 701.541.***-** 2,00 

23 002.264.***-** 2,00 

24 041.801.***-** 2,00 

25 044.756.***-** 2,00 

26 751.154.***-** 2,00 

27 037.086.***-** 1,00 

28 051.124.***-** 1,00 

29 043.802.***-** 0,00 

30 000.398.***-** 0,00 

31 057.001.***-** 0,00 

32 041.653.***-** 0,00 



33 751.301.***-** 0,00 

34 982.950.***-** 0,00 

35 698.706.***-** 0,00 

36 012.088.***-** 0,00 

37 037.768.***-** 0,00 

38 989.228.***-** 0,00 

39 704.746.***-** 0,00 

40 929.089.***-** 0,00 

41 864.670.***-** 0,00 

42 032.177.***-** 0,00 

43 017.171.***-** 0,00 

44 703.274.***-** 0,00 

45 760.585.***-** 0,00 

46 497.753.***-** 0,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goiânia, 17 de agosto de 2020. 

 
 

 
 

Prof. Dr. Durval José Tonon 
Presidente da Comissão Avaliativa de Recursos do Processo Seletivo EDITAL 02/2020 

 


