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Os candidatos devem verificar a disposição final das notas no site.  

 

Nome do Candidato Deliberação da comissão Resultado 

Doutorado 

Taíza Nogueira Barros A comissão reconhece a relevância 

científica do projeto, mas, analisando 

o material de defesa do Projeto, 

considera que a nota atribuída 

inicialmente está compatível com o 

documento apresentado e defendido 

pela candidata.  

Solicitação 

indeferida. 

Manter a nota 

final: 7,26 

Joseane Nascimento da 

Conceição 

(i) Com relação ao item intitulado pela 

candidata de “Suspeição de 

parcialidade”: a comissão, bem como A 

Coordenação, informa que a 

composição das bancas do processo 

seletivo seguiu a resolução 04/2014 do 

Conselho Acadêmico de Ensino, 

excluindo-se o orientador do (a) 

candidato (a) em todas as bancas.  

(ii) Com relação ao item intitulado pela 

candidata de “ Autoavaliação”: após 

analisar o material de defesa do 

Projeto, a nova comissão mantém a 

nota atribuída anteriormente, uma vez 

que considera que o projeto, embora 

tenha relevância científica, não atingiu 

o mínimo para ser aprovado.  

Solicitação 

indeferida. 

Manter a nota 

final: 6,72 

Alyne Araújo da Silva (i) Com relação ao item intitulado pela 

candidata de “Suspeição de 

parcialidade”: a comissão, bem como A 

Coordenação, informa que a 

composição das bancas do processo 

seletivo seguiu a resolução 04/2014 do 

Conselho Acadêmico de Ensino, 

excluindo-se o orientador do (a) 

candidato (a) em todas as bancas.  

(ii) Com relação ao item intitulado pela 

candidata de “ Autoavaliação”: após 

analisar o material de defesa do 

Projeto, a nova comissão mantém a 

nota atribuída anteriormente, uma vez 

que considera que o projeto, embora 

tenha relevância científica, não atingiu 

o mínimo para ser aprovado. 

Solicitação 

indeferida. 

Manter a nota 

final: 6,54 

Mestrado  



Hernan Sales Barreiro Sobre o questionamento dos itens 8, 9 e 

10 da avaliação do Projeto Escrito, 

especialmente o 10, analisando o 

material de defesa do Projeto, a nova 

comissão manteve a nota atribuída pela 

comissão original, mesmo após 

analisar toda a documentação 

disponível. Com relação ao 

questionamento sobre a nota do item 

1.5 da avaliação oral do projeto, a nova 

comissão também manteve a nota 

atribuída anteriormente.  

Solicitação 

indeferida. 

Manter a nota 

final: 7,59 

Marco Andrey Teixeira 

Hermógenes 

A nova comissão analisou os 

documentos do Projeto, bem como a 

documentação disponibilizada de 

defesa do Projeto e considerou como 

sendo as seguintes notas do candidato:  

Nota da apresentação oral: 7,0  

Nota do projeto escrito: 7,0  

Média final: 7, 31  

Solicitação 

deferida. 

Modificar nota 

final para 7,31 

(Aprovado) 

Daniela Leal Rodrigues 

A candidata questiona o valor da nota 

final da apresentação oral do Projeto 

como sendo 7,3 e não 6,90, como 

publicado. Entretanto, deve-se atentar que 

a nota 6,90 refere-se à média entre os 

valores 7,30 e 6,5 atribuídos pela comissão 

original. Para as demais solicitações, com 

base no material da seleção, a nova 

comissão resolveu manter a nota atribuída 

pela comissão anterior.  

Solicitação 

indeferida. 

Manter a nota 

final: 7,42 

 

 

Comissão:  

 

1) Análise dos recursos da área de Petrologia, Metalogênese e Exploração Mineral  

 

Sérgio A. M. Nascimento  

 

José Angelo S. A. Anjos  

 

Ruy K. P. Kikuchi  

 

3) Análise dos recursos da área de Geologia Ambiental, Hidrogeologia e Recursos 

Hídricos  

 

Luiz César Correa Gomes  

 

Aroldo Misi  

 

Ruy K. P. Kikuchi  

À Coordenação 


