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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO - REGIONAL CATALÃO

RESULTADO JULGAMENTO DE RECURSO

Edital FAPEG 01/2022
Edital PROPESQ 02/2022
 

JULGAMENTO DE RECURSO REFERENTE AO RESULTADO PRELIMINAR - EDITAL PROPESQ 02/2022-EDITAL FAPEG 01/2022

Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que, nesta data e horário, tornamos público o resultado do julgamento
dos recursos interpostos referente ao resultado preliminar - edital PROPESQ 02/2022-edital FAPEG01/2022

 
 

ORDEM PROCESSO PPG RESULTADO DO RECURSO

1 23070.017772/2022-76 PPGCET

INDEFERIDO - Mo�vo: A cota de bolsas do EDITAL FAPEG Nº 01/2022 é da Pró-
Reitoria, cabendo à PROPESQ sua distribuição, conforme item 3.1 a) do referido
Edital. Por isso o Edital PROPESQ no. 02/2022 ins�tuiu os critérios para
distribuição das cotas de bolsa.

2 23070.017873/2022-47 POSMOT

INDEFERIDO - Mo�vo: O recurso é uma ação que assegura ao candidato a
revisão do resultado em caso de erro da instância avaliadora. O recurso não
pode e não deve ser u�lizado para correção de documentos, sendo este o caso
aqui, em que o recurso consiste na reinserção das fichas individuais com os
pareceres, apontados na publicação dos resultados como mo�vo da
desclassificação do PPG.

   

logotipo
Documento assinado eletronicamente por José Júlio De Cerqueira Pituba, Pró-Reitor Pro Tempore, em 07/04/2022, às 08:41, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

logotipo
Documento assinado eletronicamente por Grenissa Bonvino Stafuzza, Coordenador de Pós-graduação, em 07/04/2022, às 08:41,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
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A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=
documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2816783 e o código CRC ADE91FD1.

Referência: Processo nº 23070.010695/2022-23 SEI nº 2816783
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