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ERRATA 01 
 

 
ONDE SE LÊ:  
 
 

Matrícula Resposta ao Recurso 

2016063801 

Da Interposição de Recurso contra o Resultado do Edital Unificado para Participação em 
Programas de Mobilidade Internacional 2019/2020 
 
Trata-se de recurso interposto contra o Resultado do Edital Unificado para Participação em 
Programas de Mobilidade Internacional 2019/2020 em razão de discordância da avaliação 
realizada pela Comissão Examinadora para fins de pontuação dos documentos 
comprobatórios do currículo submetidos pelo candidato. 
 
Fundamentação:  
 
O(a) estudante solicita a revisão e/ou avaliação de documento(s). Os seguintes documentos 
foram revaliados e validados: ID's 16670; 17385; 16671; 16672; 16673. Os demais ID's 
15563; 15564; 15565; 15566; 15567; 15568; 15569; 15570 foram avaliados e não validados, 
pois o tempo total de todas as pesquisas, projetos, extensão, somam-se 21 meses. Para ser 
considerada, cada pesquisa, deveria constar o período de duração de cada uma delas. Logo, 
entende-se que, após o somatório final equivaleria à mesma pontuação, ou então deveria 
ter sido enviado um documento comprobatório para cada pesquisa.  
                                                                                                                                         
Decisão: 
                                                                                                                                                                            
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. Os documentos 15563; 
15564; 15565; 15566; 15567; 15568; 15569; 15570 foram indeferidos e os documentos 
16670; 17385; 16671; 16672; 16673  foram pontuados conforme normas previstas no 
edital. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

LEIA-SE:  
 

Matrícula Resposta ao Recurso 

2016063801 

Da Interposição de Recurso contra o Resultado do Edital Unificado para Participação em 
Programas de Mobilidade Internacional 2019/2020 
 
Trata-se de recurso interposto contra o Resultado do Edital Unificado para Participação em 
Programas de Mobilidade Internacional 2019/2020 em razão de discordância da avaliação 
realizada pela Comissão Examinadora para fins de pontuação dos documentos 
comprobatórios do currículo submetidos pelo candidato. 
 
Fundamentação:  
 
O(a) estudante solicita a revisão e/ou avaliação de documento(s). Os seguintes documentos 
foram reavaliados e validados: ID's 16670; 17385; 16671; 16672; 16673 e15559. Os demais 
ID's 15563; 15564; 15565; 15566; 15567; 15568; 15569; 15570 foram avaliados e não 
validados, pois o tempo total de todas as pesquisas, projetos, extensão, somam-se 21 meses. 
Para ser considerada, cada pesquisa, deveria constar o período de duração de cada uma 
delas. Logo, entende-se que após o somatório final equivaleria à mesma pontuação, ou 
então deveria ter sido enviado um documento comprobatório para cada pesquisa.  
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                              
Decisão:   
                                                                                                                                                                                                                                         
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. Os documentos 15563; 
15564; 15565; 15566; 15567; 15568; 15569; 15570 foram indeferidos. O documento 16670 
já tinha sido pontuado e os documentos 17385; 16671; 16672; 16673 e 15559 foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Professor Aziz Tuffi Saliba 

                       Diretor de Relações Internacionais  

                 Universidade Federal de Minas Gerais  

19 de agosto de 2019. 


