
 

 
 

 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS ESPECÍFICOS À ETAPA TRÊS 
(AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES) DO PROCESSO SELETIVO PARA O 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (PPGEP) 

 

EDITAL PPGEP/RC/UFG Nº 003/2020  

Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que, nesta data e horário,                 
tornamos pública a divulgação dos resultados dos recursos específicos à Etapa 3 (Avaliação do              
Curriculum Lattes) do processo seletivo para o programa de pós-graduação em Engenharia de             
Produção (PPGEP), conforme consta no Edital PPGEP/RC/UFG Nº 003/2020: 

 

RECURSO NÚMERO: 01 (um) 

CPF DO IMPETRANTE DO RECURSO: 251.483.198-95 

OBJETO DO RECURSO: O (a) candidato (a) apresenta um recurso no qual solicita reavaliação              
da pontuação atribuída, destacando que obteve notas nos seguintes critérios: 1) disciplina            
cursada como aluno especial no PPGEP, tendo sido cursadas as disciplinas Engenharia de             
Qualidade e Produto e Engenharia e Gestão para o Desenvolvimento de Produtos e Processos;              
2) Produção Científica: Trabalho completo em eventos regionais com até cinco autores;            
Experiências didáticas e profissional: atuação entre Maio/2018 a Novembro/2020, na área de            
Engenharia de Manufatura e Supply Chain, e informa que atua como Engenheira de Processos e               
Desenvolvimento desde Dezembro de 2006. 

PARECER DA BANCA DE RECURSO: Após análise dos documentos enviados, assim como            
do Curriculum Lattes, foi constatado que a pontuação referente ao item 1 - Disciplinas cursadas               
como aluno especial no PPGEP foi corretamente atribuída (1,0 ponto); item 2 - Produção              
Científica, não há nenhum lançamento de produção científica no Curriculum Lattes; 3 -             
Experiências didáticas e profissionais, na documentação enviada, juntamente às informações          
constantes no Curriculum Lattes, consta vínculo profissional até o ano de 2016, e após isso entre                
Maio/2018 a Novembro/2020, isto posto, conforme consta no referido Edital, Anexo VI, item             
Atividade não acadêmica com vínculo empregatício de nível superior na área, a pontuação é              
atribuída ao ano completo de atividade, portanto se atribuiu um 0,5 pontos para o ano de 2016,                 
0,5 pontos para o período de Maio/2018 a Abril/2019, e 0,5 pontos para o período de Maio/2019                 
a Abril/2020, sendo que não há atribuição por períodos menores que um ano. Portanto, para este                
item, a pontuação final é de 1,5 pontos. Diante disso, a soma total de pontos é de 2,5 pontos.                   
Conforme consta no item 5.3.3.1, “Após avaliação dos currículos de todos os candidatos,             
tomar-se-á como referência aquele de maior pontuação, ao qual será atribuído 10,00 (dez)             
pontos. Os demais candidatos terão sua pontuação calculada proporcionalmente em relação a            
este currículo.”, foi calculado o proporcional da nota, sendo a nota final 2,14. Sendo assim, esta                
banca entende que não houve erro de cálculos na atribuição das notas referentes à avaliação do                
Curriculum Lattes, s.m.j.  

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido. 
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PPGEP/Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás, às dezesseis horas e         

quarenta e cinco minutos do dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e um.  
 

 

 

Prof.ª Dr.ª Núbia Rosa da Silva Guimarães 
Coordenadora do PPGEP - FENG/RC/UFG 
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