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RESPOSTA À RECURSO

Documento em resposta à solicitação encaminhada por Débora Cristina de Souza
Rodrigues, representante discente do Mestrado em Engenharia de Produção da
Universidade Federal de Goiás, onde se solicita impugnação do Edital PPGEP/RC/UFG Nº
002/2021, afirmando que houve divergência de informações quanto à disponibilidade de
informações acerca da impossibilidade de obtenção de bolsa possuindo-se vínculo
empregatício. Frente a isso, pontuamos:

1. O referido edital, objeto deste documento, no item 4.2, deixa claro que recursos ao
Processo Seletivos de Bolsas devem ser encaminhados em um prazo de 24 horas
após publicação dos resultados, sendo que a presente solicitação ocorreu após o
término deste prazo, a saber, no dia 16 de Março de 2021. Todavia, de maneira a
esclarecer os trâmites relativos a este processo, e buscando garantir efetivamente o
acesso à informação, esta comissão decidiu por responder à solicitação realizada.

2. No item 1.1 do Edital, fica explícito que o mesmo está em conformidade com a
Portaria 76 (Demanda Social/CAPES, de 14 de abril de 2010), onde no Artigo 9º,
item II, consta: “quando possuir vínculo empregatício, estar liberado das atividades
profissionais e sem percepção de vencimentos”. Tais documentos possuem acesso
público, podendo ter sido consultados por todos os interessados em participar do
processo seletivo de bolsas.

3. Os requisitos e parâmetros do Edital foram respeitados rigorosamente por esta
Coordenadoria, buscando garantir a isonomia prevista em Lei, assim como levando
em consideração o princípio da razoabilidade quanto às exigências do certame,
evitando abusos e condutas ilegítimas.

Desta forma, conforme fundamentado acima, decido por INDEFERIR recurso apresentado.

PPGEP/Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás, às quinze horas e trinta minutos do
dia vinte e dois de março de dois mil e vinte e um.

Prof.ª Dr.ª Núbia Rosa da Silva Guimarães
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção (PPGEP)
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