
 

 
RESULTADO  DOS  RECURSOS  DO  CURRÍCULO  E  DO  HISTÓRICO  ESCOLAR  DA  

SELEÇÃO  DO  EDITAL 02/2018-PROPEP-CPG/UFAL 

 
1) CURRÍCULO 

CÓDIGO RECURSO RESPOSTA 

3425 Deferido 

1) Referente ao ponto levantado: “Analisar não só as coisas que foram 
anexadas no currículo seguindo o barema”, o PPGAA segue o 
barema, sendo que a análise dos comprovantes anexados seguiu o 
barema, independente dos demais anexos. 

 

2) No que se refere a atividade de monitoria de laboratório multidisciplinar 
de curso e ao PIBID não se aplica em nenhum dos itens de pontuação 
no barema. O PIBIC realmente não havia sido contabilizado, já foi 
retificado e corrigido.. 

 

3) Referente a participação e apresentação de trabalhos em eventos 
(congressos, seminários, etc) foram revistas, quanto a comissão 
julgadora não pode ser contabilizada não faz parte do barema. 

 

4) Referente a revisão da nota: retificada, disponível na página:  
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-
e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-
historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view 

3442 Indeferido 

1) Referente ao PIBIC foi registrada as duas participação em projetos no 
processo de avaliação do currículo, conforme barema do edital. 

 

2) Referente a pontuação de “Atividade  de  docência,  incluindo  
monitoria  (por  semestre - Máximo 5)”, se refere a atividade 
profissional de ensino (professor ou monitor do município ou estado 
ou federal), não se refere a monitoria de disciplina como aluno de 
graduação e/ou de laboratório multidisciplinares.  

 

3) Referente a participação e apresentação de trabalho na SBPC foi 
registrada a pontuação no barema 

 

4) Referente a revisão da nota: revisada e mantida, vale ressaltar que a 
pontuação obtida no currículo não é a nota do mesmo. 

3445 Indeferido 

1) Referente nota atribuída ao currículo: Vê esclarecimentos abaixo. 
 

2) Referente ao barema, está de acordo com o seu, exceto “Atividade  de  
docência,  incluindo  monitoria  (por  semestre - Máximo 5)”, se refere 
a atividade profissional de ensino (professor ou monitor do município 
ou estado ou federal), não se refere a monitoria de disciplina como 
aluno de graduação. 

 

4) Referente a revisão da nota: revisada e mantida, vale ressaltar que a 
pontuação obtida no currículo não é a nota do mesmo. 

 

Esclarecimentos:  O critério utilizado pela Comissão de Seleção PPGAA 2019.1 para nota no currículo foi atribuindo 
nota 10,00 a maior pontuação, calculando as demais notas proporcionais através de regra de três 
simples. 

http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view


 
 

 

 

RESULTADO  DOS  RECURSOS  DO  CURRÍCULO  E  DO  HISTÓRICO  ESCOLAR  DA  

SELEÇÃO  DO  EDITAL 02/2018-PROPEP-CPG/UFAL 

 

1) CURRÍCULO (Continação...) 

3449 Deferido 

1) Referente ao critério para atribuir notas ao currículo: Vê 
esclarecimentos abaixo. 

 

2) Referente ao ponto levantado: “Atividade  de  docência,  incluindo  
monitoria  (por  semestre - Máximo 5)”, se refere a atividade de ensino 
(professor ou monitor do município ou estado), não se refere a 
monitoria de disciplina como aluno de graduação. 

 

3) Referente ao PIBID, não se aplica em nenhum dos itens de pontuação 
no barema. E o ensino na rede privada foi contabilizado na nota. 

 

4) Referente a revisão da nota: retificada, disponível na página:  
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-
e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-
historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view  

3453 Deferido 

Referente a revisão da nota: retificada, disponível na página:  
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-
e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-
historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view 

 

Esclarecimentos:  O critério utilizado pela Comissão de Seleção PPGAA 2019.1 para nota no currículo foi atribuindo 
nota 10,00 a maior pontuação, calculando as demais notas proporcionais através de regra de três 
simples. 

 
 
 
 

2) HISTÓRICO  ESCOLAR 

CÓDIGO RECURSO RESPOSTA 

3473 Deferido 

Referente a revisão da nota: retificada, disponível na página:  
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-
e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-
historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view  

 

 
 

Arapiraca (AL), 15 de fevereiro de 2019 
 
Comissão de Seleção PPGAA 2019.1 

http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view
http://www.ufal.edu.br/arapiraca/pos-graduacao/mestrado-em-agricultura-e-ambiente/Editais/retificacao-do-resultado-da-analise-do-curriculo-e-do-historico-escolar-para-selecao-ppgaa-2019.1/view

