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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS ESPECÍFICOS À ETAPA UM 
(EXAME DE SUFICIÊNCIA EM INGLÊS) 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 Um (Exame de 
suficiência em inglês) 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: 021.276.911-13 

OBJETO DO RECURSO: O (a) candidato (a) apresenta um recurso no qual alega que tinha 
marcado as respostas e que estava fazendo a revisão. Afirma que, neste momento, o 
fornecimento de energia elétrica falhou e que não pôde finalizar o exame. Declara crer que o 
sistema finalizou o exame. Alega que não fez o exame em outro horário “(cedo e tarde)” [sic], 
pois estava no trabalho. Por fim, o (a) candidato (a) solicita uma nova oportunidade para 
mostrar a sua suficiência. 

PARECER DA BANCA DE RECURSO: Após análise dos relatórios da plataforma pela qual se 
deu o exame, a banca verificou que todas as questões foram respondidas pelo (a) candidato (a), 
e que o formulário completamente respondido foi enviado para avaliação às dezenove horas e 
trinta e cinco minutos do primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um. Sendo 
assim, esta banca entende que não houve erro ou falha de natureza técnica durante a utilização 
do sistema, s.m.j.  

RESULTADO DO RECURSO: Indeferido. 

  

PPGEP/Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás, às onze horas e vinte e 
cinco minutos do dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte e um.  

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


