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Matrícula Resposta ao Recurso 

2012021047 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2012021047 

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 do documento comprobatório de proficiência no 
idioma inglês. Analisando o documento enviado contata-se que o mesmo apresenta 
todos os requisitos necessários para pontuação.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi aprovado 
conforme normas previstas no edital. 
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2012021047 

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 reavaliação de 03 documentos, ID's 10732, 10733 e 
10731 no quesito publicação. Após análise foi verificado que os certificados de 
apresentação em congresso apresentados pelo(a) aluno(a) não é suficiente para 
comprovar que o documento foi publicado, sendo necessário informar veículo de 
publicação ou ISBN.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido para os documentos ID's 
10732, 10733, 10731. 
 

2012021047 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2013047481 

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 alega que o(s) seu RSG não foi pontuado ou que a pontuação está 
baixa. Os pontos do RSG são lançados automaticamente pelo sistema, que calcula 
a média de nota do respectivo curso e somente pontua os alunos acima da média. 
Alega ainda que o documento ID 9665 não teve pontuação devida. O documento 
enviado pelo(a) aluno(a) não possui os critérios necessários para avaliação,. 
Conforme informado no edital somente serão examinados os documentos contendo 
os seguintes critérios de formalidade: timbre da instituição/carimbo/logo; nome do 
candidato; data; assinatura. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2013075370 

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 de documento referente a Relatório de Estágio. Foi 
enviado o novo documento, com aprovação do professor orientador e supervisor do 
estágio, juntamente com o documento que comprova a integralização do estágio 
obrigatório (atividades cursadas). Afirma que, no documento Atividades cursadas é 
possível verificar a Atividade de Extensão integralizada, Organização: IX Simpósio 
Brasileiro de Engenharia Ambiental. Após análise, o documento foi reavaliado e 
devidamente pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2014089714 

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 alega pontuação total divergente de sua contabilidade inicial. Pede 
verificação do documento ID 11297. Após envio do aditivo de contrato, o documento 
foi reavaliado e validado. 
                                                                                                                                          
Decisão:    
                                                                                                                                                                                                                                         
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2014089714 

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 reavaliação de documento referente à comprovação de 
estágio. Após análise do termo aditivo, o documento foi reavaliado e pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2014140884 

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 alega que os documentos não foram pontuados, em razão de 
problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. Os documentos foram 
reenviados pelo estudante e, após análise, foram considerados corretos e 
validados. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2015006685 

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 alega que o documentos ID 15851 não foi pontuado, em razão de 
problemas técnicos do sistema que corrompeu o arquivo. Ademais, alega que o 
documento ID 15848 tinha indícios do início de estágio. Os documentos foram 
reenviados pelo(a) estudante e, após análise, foram considerados corretos e 
validados. 
                                                                                                                                                         
Decisão: 
                                                                                                                                                                                                                                            
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Os documentos foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 
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2015017407 

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 alega que seu documento que comprova atividade de extensão foi 
reprovado por não conter o descritivo das atividades. Ela enviou uma declaração 
contendo o descritivo que foi analisado e validado.          
                                                                                                                                            
Decisão:          
                                                                                                                                                                                                                                  
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi  pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2015024250 

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/avaliação dos seguintes documentos alegando os 
seguintes fatos:   
 
ID 14573 - envia o termo de rescisão do contrato de trabalho, com o qual será 
possível calcular os meses que a estudante prestou atividade junto a Editora 
Bernoulli. 
ID 18217 / 18326 - solicita reavaliação da publicação após envio do projetos dos 
livros, elaborados nas tangências do Laboratório de Edição da Faculdade de Letras 
da UFMG. 
 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto deve ser parcialmente deferido.  
 
Devendo ser deferido o seguinte documento:  
 
ID 14573, após o envio da rescisão do contrato de trabalho foi possível fazer a 
contagem de tempo, pois o documento constava data início e final do estágio. 
 
Devendo ser indeferidos os seguintes documentos: 
 
ID 18217 e 18326, os documentos são insuficientes para comprovação da 
publicação, sendo necessário informar o ISBN e/ou meio de publicação. 
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2015031680 

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 a inscrição do Edital Unificado para 
Participação em Programas de Mobilidade Internacional 2019/2020 em razão de 
discordância da não submissão do preenchimento para inscrição do candidato. 
 
Fundamentação:  
 
O(a) estudante solicita reavaliação de sua inscrição que encontra-se com o status 
“em preenchimento”.  Conforme dispõe o edital, a submissão da inscrição pelo 
candidato significa o total conhecimento e a irrestrita concordância com o conteúdo 
do Edital, bem como da Resolução 03/2012 do CEPE.  Somente as inscrições com 
status "Enviada" são submetidas à avaliação. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 

2015037858 

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 alega que documento ID 13496,"declaração de atuação e pesquisa 
pro projeto na construção da cena", equivale a um 01 semestre letivo, conforme 
histórico acadêmico, totalizando 360h. Porém foi apresentando um certificado de 
participação do(a) aluno(a) como ator da montagem e das apresentações de 
cantata, em que o período informado de apresentação e ensaios é inferior a 4 
meses. Além disso, as disciplinas cursadas apresentadas no documento não se 
enquadram em atividade de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
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2015038161 

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 da avaliação dos documentos ID's 18653, 18739 e 
18670, após envio de documentação complementar. Quantos aos ID's 18739 e 
18670 foi possível reavaliar e pontuá-los devidamente, pois o novo documento 
apresentou início e término das atividades. Quanto ao documento ID 18653 não 
houve comprovação de atividade de Ensino Pesquisa e Extensão.  
 
Decisão 
 
Diante do exposto, o recurso interposto deve ser parcialmente deferido. Sendo os 
documentos ID's18739 e 18670 deferidos e indeferido o documento ID 18653. 
 

2015038161 

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 reavaliação de documentação comprobatória de 
Atividades de ensino, pequisa e extensão. Após análise, a documentação foi 
reavaliada e pontuada. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2015038161 

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 reavaliação de documentação comprobatória de Atividades 
de ensino, pequisa e extensão. Após análise, a documentação foi reavaliada e 
pontuada. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2015050927 

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) referentes a 
participação em palestras. Após análise e revisão, os documentos foram 
devidamente reavaliados e pontuados. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 
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2015064278 

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. O /A estudante 
alega que os documentos não foram pontuados, em razão de problemas técnicos 
do sistema que corrompeu os arquivos. Os documentos foram reenviados pelo 
estudante e, após análise, foram considerados corretos e validados.  
 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Os documentos foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 
 

2015064278 

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 reavaliação de documentos, alegando que possuem 
caráter mais prático, o que se enquadraria na categoria Atividades correlatas ao 
curso. Após análise, os documentos foram reavaliados e pontuados. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2015064278 

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 de 2 documentos, a saber, ID 17858, por estar 
corrompido. Após reenvio foi constatado que o documento está válido para 
avaliação. Quanto ao ID 12324 solicita reclassificação para outra categoria, pelo 
fato de o documento não ter sido pontuado em Atividade de Pesquisa e Extensão, 
por não comprovar o período minímo de 4 meses. Após análise, verificou-se que o 
certificado apresentado trata-se de curso de atividade de extensão, realizado entre 
16/09/2017 e 21/10/2017, totalizando 1 mês.  
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto deve ser parcialmente deferido, sendo o 
documento ID 17858 deferido. O ID 12324 foi indeferido por não comprovar o 
período minímo de 4 meses para que possa ser pontuado, sendo classificado em 
outra categoria. 
 

2015067552 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2015067552 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2015097281 

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 reavaliação de documentos referentes à publicação, pois 
não continha elementos comprobatórios da referida categoria. Após análise da 
documentação enviada, os documentos foram reavaliados e pontuados. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2015113880 

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 reavaliação de contrato de estágio, constando período de 
10 meses de exercício. Após análise, o documento foi reavaliado e devidamente 
pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2015113880 

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 alega que a documentação de estágio não foi pontuada. Após 
análise, o documento em tela foi devidamente reavaliado e pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
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2015115352 

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 alega incorreção em relação ao somatório de notas, além de 
questionar o currículo reprovado. Após análise, a documentação foi devidamente 
reavaliada e pontuada. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2015115360 

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 documentos para considerar o 
período de estágio no INSS, entre 12/06/2017 a 01/11/2017, que corresponde a 4 
meses e 19 dias, totalizando 141 dias, os quais haviam sido desconsiderados. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido, porém o ID 17765 não foi 
pontuado porque a aluna já atingiu a pontuação máxima para o quesito. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2015115751 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2015116065 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2015116065 

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 revisão do RSG, pois a alega ter obtido 2,0 pontos. Os 
pontos do RSG são lançados automaticamente pelo sistema, que calcula a média 
de nota do respectivo curso e somente pontua os alunos acima da média. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2015116545 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2015119650 

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. O(a) estudante 
alega que uma das suas atividades de extensão ID 16983, não recebeu pontuação 
devida. Alega também que recebeu 01 ponto, porém o documento comprova 26 
meses de atividade. O documento foi reavaliado e atribuída pontuação máxima na 
categoria Atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2015123800 

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 alega que o documento ID 16553 foi considerado inválido. Solicita 
uma reanálise após o envio de documentação complementar. Todavia, o 
documento não fornece a oficialidade requerida como: comprovante de 
institucionalidade, carimbo, timbre, assinatura de um representante da instituição e 
estar datado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2015132133 

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). O documento em 
questão, a saber, certificado de proficiência (frente e verso) foi considerado correto 
e válido. 
                                                                                                                                                        
Decisão:                    
                                                                                                                                                                                                                         
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2015132133 

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 revisão de pontuação em relação a atividade apresentada 
(Grêmio de Engenharia de Produção), para o devido enquadramento. Após análise, 
o documento foi reavaliado e devidamente pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2015132869 

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 que o documento ID 16949 seja avaliado como Atividades 
Correlatas ao curso. Porém para a declaração de atividades em Empresa Jr. da 
UFMG foi adotado o critério de avaliação na categoria Atividades de Ensino, 
Pesquisa e Extensão. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2015133377 

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 avaliação documento ID 9624 como Atividades 
Profissionais correlatas ao curso, pois informa ter sido um estágio realizado na DRI. 
Ao avaliar o documento verifica-se que é uma declaração que atesta que atuação 
como bolsista no setor de acolhimento da DRI. Adotou-se como critério de avaliação 
para as declarações de bolsa pontuar na categoria Atividades de Ensino, Pesquisa 
e Extensão. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia não poderá ser 
pontuado, pois o estudante já atingiu o máximo de 20 pontos para essa categoria. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016006050 

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 do documento comprobatório de estágio. Para isso 
o(a) estudante enviou o atestado de frequência, o qual foi considerado válido. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2016010902 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016014517 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2016015602 

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. O(a) estudante 
alega que uma das suas atividades profissionais correlatas ao curso, ID 12525, não 
teve pontuação devida. Alega que recebeu 3,5 ao invés de receber 6,5. O 
documento foi reavaliado e atribuída pontuação máxima no item Atividades 
profissionais correlatas ao curso. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016015661 

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 documentos, no que tange à sua 
participação na feitura do Relatório da Comissão da Verdade em Minas Gerais, 
projeto de extensão , do qual afirma ter participado. Foi enviado todo o capítulo 
referente ao Relatório, constando o nome do(a) estudante, comprovando, pois, a 
participação efetiva na atividade.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2016015807 

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 do documento ID 18290, referente a estágio 
profissional. Alega que comprovou sua atividade como estagiário através do 
relatório de avaliação semestral juntamente com a folha de ponto extraída direto do 
sistema 
 
O presente recurso visa a revisão da recusa referente à estágio profissional, 
disposto no id 18290. A alegação de recusa é de que o documento não é suficiente 
para comprovação, juntamente com outros erros formais que não prejudicam a 
análise da situação. O(a) estudante afirma que, em relação à divergência de datas 
presente na avaliação semestral e no termo de estágio, tal fato se deve pois, para 
todo início de estágio na Prefeitura de Belo Horizonte, é obrigatória a presença em 
um curso para orientações iniciais ao estagiário. Nesse sentido, afima ainda que 
todo estagiário inicia realmente o trabalho na área com a diferença de um dia em 
virtude do mencionado curso. Logo seu primeiro dia de trabalho é no dia seguinte. 
Após análise do exposto, entende-se por reavaliar e pontuar o documento em 
questão. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016015807 

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 do documento ID 18335, alegando que a Comissão 
Avaliadora não contabilizou todos os meses referentes à pesquisa realizada no 
Grupo de Estudos em Neuroética e Neurodireito. Após análise, o documento foi 
devidamente reavaliado e pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2016015807 

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 do documento ID 18309, Alega o(a) estudante que 
o a Comissão Avaliadora desconsiderou que o certificado inclui 02 atividades, uma 
de organizador e a outra de ouvinte. Como são atividades enquadradas com valor 
distinto, foi realizado upload duas vezes, uma referente à organização do evento e 
outra como ouvinte. Dado o exposto e, após análise do documento, o mesmo foi 
devidamente validado e pontuado. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016016560 

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 alega que o documento ID 16398 "Contrato de estágio" não foi 
aceito como documento comprobatório e reenvia demonstrativo de proventos. 
Todavia, o documento não fornece a oficialidade requerida como: comprovante de 
institucionalidade, carimbo, timbre, assinatura de um representante da instituição 
com data de início e término do estágio, sendo assim o documento não é suficiente 
para comprovar o efetivo cumprimento do mesmo. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 

2016016900 

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 alega que documento juntado não foi aceito por não atingir o tempo 
mínimo requerido para contagem de pontos. O período apresentado pelo 
comprovante não comprova 4 meses completo de atividade. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016017362 

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 dos documentos de reprovados com apresentação 
de documentos comprobatórios adicionais. Analisando a documentação enviada 
identificou-se que mesmo com documentação adicional enviada, os arquivos de ID's 
15685, 15683, 15687, 18186 não continham todos os requisitos de oficialidade não 
possuindo pelo menos um dos seguintes elementos requeridos para validação 
(nome legível, assinatura, carimbo). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi parcialmente deferido. Os documentos 
de aprovados tiveram sua pontuação alterada e os documentos cuja oficialidade 
não foi comprovada tiveram sua avaliação mantida. 
 

2016025691 

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 alega que não enviou inicialmente documento comprovando as 
atividades descritas, ID 13467. Enviou então a documentação devida, que foi 
analisada e validada. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016025969 

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 solicta revisão de documentos apresentados. 
Todavia, o recurso foi interposto fora do prazo (29/07/2019, às19:08:28), 
impossibilitando a análise. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2016025969 

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 de documento referente a termo de compromisso 
de estágio. Foi enviado novo documento de comprovação da execução da atividade 
como estagiário, o qual possui assinatura do supervisor de estágio na empresa em 
que foi realizado e também do professor orientador da UFMG. O(a) estudante alega 
que, durante o período de estágio, entre 2018 e 2019, foi emitido um termo aditivo 
ao contrato, alterando o tipo do estágio de "não obrigatório" para "obrigatório". 
Desta forma, o(a) aluno(a) redigiu 02 relatórios de estágios, cada um deles 
referente aos períodos citados acima. (agosto de 2018 a dezembro de 2018 e 
janeiro de 2019 a junho de 2019, a saber, 11 meses). A empresa e o escopo de 
trabalho do estágio se mantiveram os mesmos, sendo a única alteração o status. 
Assim, solicita que sejam considerados os 02 relatórios enviados como vinculados 
ao mesmo estágio. Diante do exposto, resolve-se por validar a documentação e 
atribuir pontuação devida. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016028283 

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 reclassificação de do documento ID 13971, tendo em vista 
que o mesmo, segundo o(a) aluno(a), foi enquadrado em classificação errônea. 
Após análise, o documento foi reclassificado e devidamente pontuado. 
                                                                                                                                                       
Decisão:       
                                                                                                                                                                                                                 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2016028690 

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 alega que recebeu pontuação indevida para o documento ID 12856. 
Ao invés de 12 pontos, conforme comprovação no documento, recebeu 11 pontos. 
Documento reavaliado e atribuída a pontuação de 12 pontos. Estudante alegou 
também pontuação indevida em dois documentos de participção em eventos. 
Quanto aos ID's 12863 e 12864, alega que teve participação como 
Apresentador/organizador, e não como ouvinte. Documentos reavaliados e não 
validados, pois não comprovam essa participação ativa. 
  
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. O documento ID 
12856 foi pontuado e os documentos ID's 12863 e 12864 não foram pontuados 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016029280 

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 alega que enviou dois documentos no ID 16929 e foi pontuado 
apenas um deles. Documentos reavaliados e validados. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2016030059 

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 que seja a Comissão Avaliadora pontue o certificado de 
proficiência IELTS apresentado. Todavia, o documento foi apresentado fora do 
prazo delimitado para a interposição de recursos (11/06/2019, às 20:37:03), motivo 
pelo qual não pode ser analisado. 
 
Decisão: Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016032264 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Os documentos foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 
 

2016034208 

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 alega que documento de ID 14452 não foi aceito por não apresentar 
todos elementos requeridos para validação do exercício da atividade em data futura. 
Após a avaliação da situação dos documentos não foi possível identificar qual tipo 
de vínculo o documento apresenta. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016038874 

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 alega que documentos encaminhados não possuem aceito por não 
atingir o todos elementos requeridos para validação exercício da atividade em data 
futura. Após a avaliação dos documentos não foi possível identificar o período de 
efetivo exercício da atividade sendo essa informação necessária para pontuação. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2016040925 

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 reavaliação de documento ID 16040 referente à iniciação 
científica. O(a) estudante alega que a atividade teve início em 22/05/2018, estando 
vigente até a data de assinatura do documento, 28/06/2019, havendo comprovação 
do vínculo de 12 meses de desenvolvimento de iniciação científica. 
                                                                                                                                     
Decisão:              
                                                                                                                                                                                                                               
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado, 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016040925 

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 da pontuação do documento  ID 11501, inserido na 
categoria "Publicações", não sendo pontuado em virtude de ausência de dados para 
avaliação devida. Foi enviado novo documento com os requisitos adequados, 
portanto, avaliado e pontuado.      
                                                                                                                                                
Decisão:             
                                                                                                                                                                                                                               
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado, 
conforme normas previstas no edital. 
 

2016042146 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016045692 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2016051900 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016062120 

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 estudante alega que os documentos ID's 13530 e 13528 não foram pontuados, 
em razão de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. Foi 
enviada a documentação devida, que foi analisada.  Quanto ao documento ID 
13530, o mesmo não foi validado, pois não comprova atividade superior a 4 meses. 
O documento ID 13528 foi validado e reclassificado para Atividades de ensino, 
pesquisa e extensão, pois trata-se estágio no âmbito da UFMG. Foi contabilizado 
atividade de estágio de 14/05/2018 a 28/05/2019, data de assinatura do documento, 
pois a partir desta data em diante não se comprova efetivo cumprimento do mesmo.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. O documento ID 
13530 foi indeferido e 13528 foi deferido e pontuado conforme normas previstas no 
edital. 
 

2016062139 

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 alega que concluiu com êxito a inscrição no Processo Seletivo 
relativo ao Edital 004_2019. Todavia, após verificação no sistema, foi constatado 
que a inscrição do(a) aluna não foi, de fato, enviada, motivo pelo qual a 
documentação inserida não pode ser avaliada. O status do(a) aluno(a) consta "em 
preenchimento", o que indica a efetiva não submissão de candidatura. Ressalta-se 
ainda que não foi registrado nenhum problema no referente ao sistema no momento 
em que a estudante. Segundo o item 14.7 do Edital 004_2019, "A DRI não se 
responsabilizará por inscrição não efetivada por quaisquer motivos de ordem 
técnica relativos a computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das 
linhas de comunicação, procedimento indevido, bem como por outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade do candidato 
acompanhar todos os procedimentos." 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido.  



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

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. 
 

2016068633 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016070298 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Os documentos foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 
 

2016070298 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s). Todavia, o(a) estudante já atingiu a pontuação máxima para o critério 
Participação em eventos acadêmicos, artísticos ou técnicos, qual seja, 10 pontos, 
motivo pelo qual não pode ser pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
distribuir a pontuação, pois já foi atingida a pontuação máxima para a categoria. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016075737 

Da Interposição de Recurso contra o Resultado do Edital Unificado para 
Participação em Programas de Mobilidade Internacional 2019/2020Trata-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 alega que o(s) seu RSG não foi 
pontuado ou que a pontuação está baixa. Os pontos do RSG são lançados 
automaticamente pelo sistema, que calcula a média de nota do respectivo curso e 
somente pontua os alunos acima da média.Decisão: Diante do exposto, o recurso 
interposto foi indeferido. 

2016078285 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016082083 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Os documentos foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 
 

2016082083 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s).  
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
pontuar, pois o documento já foi avaliado na fase inicial de avaliação de 
documentos. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016082857 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). Os documentos ID 13907 foi avaliado e apresenta todos os 
requisitos para validação no grupo “Participação em eventos”. Os documentos ID's 
13908 e 13909 não atendem aos requisitos necessários para validação como 
publicação. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi parcialmente deferido. O documento ID 
13907 foi pontuado conforme normas previstas no edital e os demais permanecem 
com a avaliação original. 
 

2016084329 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s).  
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
pontuar, pois o documento já foi avaliado na fase inicial de avaliação de 
documentos. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016094081 

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 reavaliação do documento ID 11295 alegando que a 
Revista em que o artigo foi publicado encontra-se "fora de ar", porém não há um 
documento oficial da revista que comprove este status, para o processo de 
republicação da versão em 2019. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2016094081 

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 pede revisão do documento ID 9952 pois alega que quando solicitou 
o certificado a sua orientadora não possuía carimbo. Documento reavaliado e não 
validado. Conforme edital, o documento precisa conter todos os requisitos de 
oficialidade, o que não foi verificado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016094081 

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 de documento referente a participação no Núcleo 
de Empreendedorismo Jovem de Minas Gerais - NEXA MG, o qual foi avaliado em 
virtude de haver descrição das atividades. O(a) aluno(a) afirma ter participado 
ativamente do núcleo durante todo o período relatado (junho de 2013 a julho de 
2015). Afirma ainda que seguiu todos os critérios de formalidade requisitados: 
timbre da instituição/carimbo/logo; nome do candidato; data; assinatura. Por fim, 
alega que, no período entre agosto de 2014 e julho de 2015 atuou enquanto Allumi, 
dando apoio a questões estratégicas e na coordenação das atividades voltadas à 
gestão interna. Após análise, o documento foi reavaliado e pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2016095649 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016100162 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2016101940 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, somente o documento 17931 
foi considerado válido; os demais não comprovam, de fato, a publicação, pois não 
contêm os requisitos de oficialidade. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. O documento ID 
17931 foi pontuado conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016101991 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s).  
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
pontuar, pois o documento já foi avaliado na fase inicial de avaliação de 
documentos. 
 

2016105431 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s). Todavia, o(a) estudante já atingiu a pontuação máxima para o critério 
Participação em eventos acadêmicos, artísticos ou técnicos, qual seja, 10 pontos, 
motivo pelo qual não pode ser pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
pontuar, pois já foi atingida pontuação máxima para a categoria. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016105431 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s). Todavia, o(a) estudante já atingiu a pontuação máxima para o critério 
Participação em eventos acadêmicos, artísticos ou técnicos, qual seja, 10 pontos, 
motivo pelo qual não pode ser pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
pontuar, pois já foi atingida pontuação máxima para a categoria.  
 

2016109640 

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 realizou interposição de recurso fora do prazo definido por edital 
(03/08/2019, às15:59:13). Portanto, não há que se falar em avaliação de 
documentos. 
 
Decisão: Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016109704 

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 alega que a submissão de inscrição para o idioma português não 
era necessária para candidatos que possuem como língua nativa, além de 
questionar os critérios de verificação de proficiência para o idioma espanhol. 
Durante a candidatura o estudante deveria escolher quais idiomas possuía 
interesse em participar no processo seletivo. Por isso, indiferente de necessidade 
de comprovação de proficiência, se o estudante não indicou uma opção de idioma, 
este não poderá concorrer a vagas que exigem referido idioma. Sobre os critérios 
de avaliação de proficiência, curso de espanhol não se configura como 
comprovante de proficiência. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 

2016115968 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s). Todavia, o(a) estudante já atingiu a pontuação máxima para o critério 
Participação em eventos acadêmicos, artísticos ou técnicos, qual seja, 10 pontos, 
motivo pelo qual não pode ser pontuado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
pontuar, em razão de já ter sido atingida a pontuação máxima para a categoria. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016117677 

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/avaliação dos seguintes documentos alegando os 
seguintes fatos:   
 
ID 17341 - documento considerado como atividade que não se enquadra nas 
classificações existentes  
ID 17344 - participou como autor 
ID17350 -  participou como pesquisador. 
ID 17349 - indica ter participado como Organizador/Apresentador/Palestrante.  
 
Portanto solicita que os documentos supracitados sejam pontuados com 0,50 ponto.  
 
Decisão 
 
Diante do exposto, o recurso interposto deve ser parcialmente deferido.  
 
Devendo ser deferido o seguinte documento: ID 17344, pois o documento cita que o 
trabalho foi apresentado pelo aluno, devendo ser pontuado conforme normas 
previstas no edital. 
 
Devendo ser indeferido os seguintes documentos: ID 17341, pois certificado de Pós 
Gradução Latu Sensu Especialização não é uma atividade que se enquadra nas 
classificações existentes.  
 
ID's 17350 e 17349 apresentam certificados que não especificam qual a 
participação do estudante, portanto mantida a nota de 0,25 ponto para ambos. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2016435385 

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 alega que os documentos nãos foram pontuados, em razão de 
problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. Os documentos foram 
reenviados pela estudante e, após análise, foram considerados corretos e 
validados, com exceção do documento de ID 14137 que foi validado parcialmente, 
pois último documento enviado não comprova atividade superior a 4 meses. 
Solicitou ainda revisão do certificado de proficiência, porém o documento é somente 
um certificado de idiomas.   
                                                                                                   
Decisão:       
                                                                                                                                                                                                                                      
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. O certificado de 
idiomas foi indeferido; o documento 14137 foi deferido parcialmente e os 
documentos ID's 14107,14100,14099,1414 foram deferidos e pontuados conforme 
normas previstas no edital. 
 

2016437353 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram 
pontuado(s), em razão de problemas técnicos do sistema que corrompeu os 
arquivos. O(s) documento(s) foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, 
foi/foram considerado(s) correto(s).  
 
Todavia, o(a) estudante já atingiu a pontuação máxima para o critério Participação 
em eventos acadêmicos, artísticos ou técnicos, qual seja, 10 pontos, motivo pelo 
qual não pode ser pontuado. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Todavia, não foi possível 
pontuar, em razão de já ter sido atingida a pontuação máxima para a categoria.  
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017000900 

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 do documento referente a Certificado de Grêmio. 
Alega que no Edital não se menciona a necessidade de descrever as atividades 
realizadas e a posição no qual era exercida a atividade. Após o envio de novo 
documento e sua respectiva análise,  o documento foi validado e pontuado.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2017001796 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. Os documentos foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017008472 

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 a inscrição do Edital Unificado para 
Participação em Programas de Mobilidade Internacional 2019/2020 em razão de 
discordância da não submissão do preenchimento para inscrição do candidato. 
 
Fundamentação: 
 
O(a) estudante solicita reavaliação de sua inscrição que encontra-se com o status 
“em preenchimento”.  Conforme dispõe o edital, a submissão da inscrição pelo 
candidato significa o total conhecimento e a irrestrita concordância com o conteúdo 
do Edital, bem como da Resolução 03/2012 do CEPE.  Somente as inscrições com 
status "Enviada" são submetidas à avaliação. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi Indeferido. 

2017015002 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). O documento de ID 13559 apresenta data de atividade 
anterior à data de graduação do estudante. O documento de ID 13556 não 
apresenta os critérios mínimos de oficialidade requerida. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017015002 

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 alega que documentos encaminhados comprovam o efetivo 
exercício de atividade por um período de 04 meses ou mais. Após a avaliação da 
documentação enviada só foi possível comprovar um mês de efetivo exercício da 
atividade exercício.  
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2017039076 

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 documentos. Analisando o 
documento de ID 11674 observa-se que este preenche os requisitos e, portanto, 
deve ser pontuado. Sobre o documento de ID 13227, nota-se que o período 
apresentado compreende datas futuras sendo que somente o período de efetivo 
exercício da atividade por ser pontuado. Os documentos de ID 13020 e 13021 não 
apresentam os requisitos de oficialidade citados no edital. Sobre o questionamento 
da pontuação do RSG, informa-se que a nota referente ao RSG é dada por faixas 
de comparação de acordo com anexo do edital. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi parcialmente deferido. O documento de  
ID 13227 foi pontuado conforme normas previstas no edital, contudo, as outras 
solicitações de alteração serão indeferidas. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017041810 

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 do documento de ID 12685 com apresentação de 
novo documento. Analisando o documento enviado constata-se que o mesmo 
possui todos os requisitos para correta pontuação.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento enviado foi 
pontuado com conforme normas previstas no edital. 

2017042298 

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 alega que vários documentos com atividades profissionais correlatas 
ao curso e com participação em eventos artísticos, não foram validados. Ao verif icar 
constatou-se que os documentos de Atividade Profissionais Correlatas não 
possuem comprovação do período das atividades. Os documentos apresentados 
em Participação em Eventos acadêmicos, artísticos ou técnicos ocorreram fora do 
período de graduação atual do(a) aluno(a). Os documentos referentes à publicação 
não possuem a oficialidade requerida no edital, a saber, comprovante de 
institucionalidade - selo, carimbo, timbre etc.; conter assinatura de um representante 
da instituição; estar datado). 
  
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017049799 

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 documentos. O(a) estudante 
alega que, em relação ao documento Extensão 2018_2019 Projeto Incluir, a 
contabilização dos meses está errada, de modo que foram 15 meses (de março de 
2018 a junho de 2019). Logo, a pontuação seria 7,5, e não 2,0. Quanto à publicação 
"Capítulo Virtu e Fortuna no Caderno de Atividades Filosofia e Música" indica as 
informações, confirmando que as mesmas estão corretas, portanto o documento 
deveria ser pontuado. Após análise, resolve-se por reavaliar e pontuar os 
documentos mencionados. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2017050290 

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 realizou interposição de recurso fora do prazo definido por edital 
(29/07/2019  22:10:51). Portanto, não há que se falar em avaliação de documentos. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017050290 

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 do documento de ID 16986 com apresentação de 
documento comprobatório adicional. Analisando o documento enviado constata-se 
que o mesmo possui todos os requisitos para correta pontuação.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento enviado foi 
pontuado com conforme normas previstas no edital. 

2017050290 

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 do documento de ID 17095 com apresentação de 
documento comprobatório adicional. Analisando o documento enviado constata-se 
que o mesmo possui todos os requisitos para correta pontuação.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento enviado foi 
pontuado com conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017052676 

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 do documento de ID 16209 com apresentação de 
documento comprobatório adicional. Analisando o documento enviado constata-se 
que o período de efetivo exercício da atividade apresentada é menor do que 4 
meses, portanto não deve ser pontuado.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2017054563 

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 no quesito Atividades profissionais 
correlatas ao curso do documento de declaração de estágio, que não foi aceito; 
informa que não foi considerado suficiente para a comprovação do mesmo. 
Portanto, enviou o anexo da declaração assinada pela empresa, na qual estagiou, 
comprovando que o estágio ainda está em curso.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento poderia ser 
pontuado conforme normas previstas no edital, porém o ID 15517 não foi pontuado 
porque aluna já atingiu a pontuação máxima para o quesito. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017058500 

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 enviou certificado Hanyu Shuiping Kaoshi, de língua chinesa no ID 
16819, como atividades de ensino, pesquisa e extensão, porém o Edital 004_2019 
não prevê submissão de certificado de língua chinesa.  
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

2017058500 

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 dos documentos enviados para o critério 
“Participação em eventos” com apresentação de documentos comprobatórios 
adicionais. Após análise dos novos documentos enviados foi possível a aprovação 
dos certificados até o limite de pontuação delimitado para a classe. 
 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi parcialmente deferido. Os documentos 
apresentados foram pontuados até o limite de nota da classe "Participação em 
eventos acadêmicos, artísticos ou técnicos" e os demais reprovados. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017058658 

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).  Alega que a 
pontuação do documento ID 12163 está incorreta. Documento reavaliado e 
validado. Alega também que não foram contabilizadas notas para os documentos 
16015,16013,12138,12136,12137.  Nesses casos, em todos eles constam o período 
da atividade, e esses períodos não superam 4 meses. A avaliação é feita por 
documento e não por junção de documentos.                                                                                                                                                    
Decisão:  
                                                                                                                                                                                                                                           
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido para o ID 12163 e indeferido 
para os documentos 16015,16013,12138,12136,12137, conforme normas previstas 
no edital. 
 

2017058771 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017058771 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s). 
                                                                                                                                                   
Decisão:    
                                                                                                                                                                                                                                         
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2017058771 

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 alega que o(s) documento(s) do ID 13398 não foi/foram pontuado(s), 
em razão de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) 
documento(s) foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi concluído 
que eles não apresentam comprovação de período superior a 4 meses em cada 
atividade. A pontuação é atribuída por documento. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido.  



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017058771 

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 alega que o documento ID 13394 não foi pontuado, em razão de 
problemas técnicos do sistema que corrompeu o arquivo. O documento foi 
reenviado pelo estudante e, após análise, foi considerado correto e validado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2017058771 

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 alega que o documento ID 15768 não foi pontuado, em razão de 
problemas técnicos do sistema que corrompeu o arquivo. O documento foi 
reenviado pelo estudante e, após análise, foi considerado correto e validado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017058771 

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 alega que o documento não foi pontuado, em razão de problemas 
técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O documento foi reenviado pelo 
estudante e, após análise, foi considerado correto e validado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2017058771 

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 alega que documento ID 13408 não foi pontuado, em razão de 
problemas técnicos do sistema que corrompeu o arquivo. O documento foi 
reenviado pelo estudante e, após análise, foi considerado correto e validado. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017060555 

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 documentos. IDs 14316 e 14305: 
os documentos foram avaliados e o ID 14305 foi validado.  O período contabilizado 
de atividade perdurou até a data de emissão do documento que foi em 24/06/2019.  
Com relação ao ID 14316 a avaliação também foi feita, porém a declaração e o QR 
code não informa participação como organizador do evento. Documento não 
validado.                                                                                                                                                         
 
Decisão:    
                                                                                                                                                                                                                                        
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. O documento ID 
14316 indeferido e o documento ID 14305 foi pontuado conforme normas previstas 
no edital. 
 

2017065069 

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 pedi a revisão do documento de número ID 10439, relativo a 
exposição de trabalho. Alega ter participado como expositora, e não apenas 
ouvinte. Após reanálise, o documento foi pontuado como expositora. 
                                                                                                                                               
Decisão: 
                                                                                                                                                                                                                                            
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi  pontuado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017065212 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foi/foram considerado(s) 
correto(s) e validado(s). 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2017066863 

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 pede reclassificação do documento ID 18766 para Atividades de 
ensino, pesquisa e extensão. Após análise, o documento foi reavaliado. Ademais, 
estágios em instituições que não integram a UFMG, são considerados atividades 
profissionais correlatas ao curso. Ressalta-se também que o documento enviado 
não descreve as atividades desenvolvidas, impossibilitando a verificação da 
correlação com o curso. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017069951 

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 alega que o(s) documento(s) não foi/foram pontuado(s), em razão 
de problemas técnicos do sistema que corrompeu os arquivos. O(s) documento(s) 
15287, 15289 e 15291 foram reenviado(s) pelo(a) estudante e, após análise, foram 
validados. O documento ID 15288 foi avaliado e não validado, pois certificado de 
exame Toefl não é avaliado para este processo. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. O documento ID 
15288 não foi pontuado e os demais foram pontuados conforme normas previstas 
no edital. 
 

2017077598 

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 dos documentos de ID 13022 e ID 13023 com 
apresentação de documentos comprobatórios adicionais. Analisando a 
documentação enviada para análise do documento de ID 13022, aprova-se o 
período apresentado para Atividades de ensino, pesquisa e extensão. Já o 
documento ID 13023 após análise não apresenta o tempo mínimo para necessário 
para validação. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi parcialmente deferido. O documento de 
ID 13022 foi pontuado conforme normas previstas no edital, mas os demais terão a 
avaliação mantida. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017089375 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s).     
                                                                                                                                                      
Decisão:    
                                                                                                                                                                                                                                         
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2017097017 

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) ID's 14277 e 
16280. Após avaliação foi validado o ID 16277. O ID 16280 não foi validado, pois é 
necessário conter assinatura para a validade do certificado.              
                                                                                                                    
Decisão: 
                                                                                                                                                                                                                                            
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. Documento 16280 
indeferido e 16277 deferido e pontuado conformes regras previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017101618 

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 de documento atestando estágio, tendo 
apresentado documento adicional para comprovação. Analisando o documento 
enviado constata-se que o mesmo possui todos os requisitos para devida 
pontuação.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento enviado foi 
pontuado conforme normas previstas no edital. 
 

2017102320 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s).      
                                                                                                                                                     
Decisão:       
                                                                                                                                                                                                                                      
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017102320 

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 alega que o documento não foi pontuado, em razão de problemas 
técnicos do sistema que corrompeu o arquivo. O documento foi reenviado pelo 
estudante e, após análise, foi considerado correto e validado. 
 
Decisão: 
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2017109341 

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 dos documentos de ID 14697 e ID 14700 com 
apresentação de documentos comprobatórios adicionais. Analisando a 
documentação enviada para análise do documento de ID 14697 observa-se que o 
documento preenche os requisitos necessários para validação da atividade. Já o 
documento adicional apresentado para reavaliação do documento de ID 14700 não 
apresenta os requisitos de oficialidade para validação. 
 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi parcialmente deferido. O documento de 
ID 14697 foi pontuado conforme normas previstas no edital, mas a avaliação do 
documento de ID 14700 mantida. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017112598 

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 do documento "Declaração. Monitoria 
Voluntária.Cursinho Popular.2019", o qual foi aprovado na modalidade de atividades 
profissionais correlatas ao curso. No entanto, segundo o(a) aluno(a), a somatória 
dos pontos está incorreta, pois foi distribuído 0,50 ponto, todavia o(a) estudante 
afirma ter participado do programa por 4 meses, até a data de envio, portanto, 
deveria receber 02 pontos. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 

2017112598 

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 dos documentos "Estágio.PIBID.2018-2019" e 
"Gestão do Cahis.2017.2"  na categoria de Atividade de ensino Pesquisa e 
Extensão e "Evento.Mostra de Profissões.2019" e "Ouvinte.Evento.2019 na 
categoria de Participação em eventos Acadêmicos, artístico ou técnicos. 
 
Decisão 
 
Diante do exposto, o recurso interposto deve ser parcialmente deferido, devendo 
ser Indeferido o documento ID 12814, ID13627, cuja atividade não foi comprovada 
pelo estudante, e deferido os documentos ID 12815 E 14165 que foram pontuados 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2017117069 

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 alega a falta de pontuação do RSG, a reprovação dos documentos 
ID's 16699 e 16745. Com relação ao RSG, a pontuação é atribuída somente se a 
nota estiver acima da média global do curso. Qaunto ao documento ao ID 16699, o 
mesmo não comprova o efetivo cumprimento do período de estágio vigente. Em 
relação ao documento ID 16745 não há a informação que comprove o período de 
duração de cada gestão.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 

2017119487 

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) ID's: 
18921;19417;19411;18865. Após reavaliação os documentos 18921;19417 e 19411 
foram validados. Já o documento 18865 foi avaliado e não validado, pois a 
avaliação de todos os documentos foi feito por cálculo em Excel, que computa os 
dias entre 01 e 30 de cada mês. Logo, entre 01/02/2015 e 30/06/2015 registram-se 
4,97 meses.                                                                                                                                                       
 
Decisão: 
                                                                                                                                                                                                                                           
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido parcialmente. O documento 
18865 foi indeferido e os documentos deferidos 18921;19417 e 19411 foram 
pontuados conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018038308 

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 reavaliação do certificado de proficiência TOEFL, o qual foi 
aprovado com ressalvas. Após análise foi verificada a validade do documento, 
portanto, devidamente pontuado.     
                                                                                                                                                      
Decisão: 
                                                                                                                                                                                                               
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foram pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2018054753 

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 do documento ID 14803, no qual consta atuação 
entre 01/05/2015 e 31/12/2015, como pesquisadora voluntária no projeto de 
pesquisa de Iniciação Científica da Educação Profissional e Tecnológica (EPT/BIC-
jr), da equipe do Laboratório de Pesquisa em Leitura e Cognição (LPLC), cumprindo 
20h semanais de dedicação e totalizando 8 meses. Informa que de 01/01/2016 a 
31/12/2016 também integrou a equipe do LPLC como pesquisadora, sendo bolsista 
de ICJ pelo CNPq, realizando pesquisa sobre "desenvolvimento e implementação 
de um 'mundo de blocos' no protótipo robótico do robotlplc para PLN, totalizando 12 
meses. Entretanto, foram contabilizados apenas 8 meses (04 pontos). Deveria 
receber, portanto, 10 pontos, como resultado dos 20 meses de pesquisa, sendo 8 
voluntários e 12 como bolsista do CNPq. Após análise, resolve-se por validar o 
documento e pontuá-lo. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 
 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018054753 

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 alega que o documento ID 14811 recebeu nota 5,00 pontos (10 
meses), porém a bolsa possui duração de 12 meses, o que resultaria em 6,00 
pontos. A declaração apresentada pelo(a) aluno(a) consta o período de março a 
dezembro de 2017, totalizando 10 meses. Após o envio do Termo de Indicação de 
bolsa, informando outro período, não foi possível avaliar o respectivo documento 
por não conter a oficialidade requerida no edital: timbre e assinatura de um 
representante da instituição. 
  
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 
 

2018080061 

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 do documento comprobatório de proficiência no 
idioma inglês. Analisando o documento enviado constata-se que o mesmo 
apresenta todos os requisitos necessários para pontuação.  
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi aprovado 
conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018080061 

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 do documento de ID 14374 com apresentação de 
documento comprobatório adicional. Analisando o documento enviado contata-se 
que o documento apresenta os requisitos necessários para pontuação. Decisão: 
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O documento foi pontuado 
conforme normas previstas no edital. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s). 
                                                                                                                                                        
Decisão:     
                                                                                                                                                                                                                                        
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s). 
                                                                                                                                                        
Decisão:        
                                                                                                                                                                                                                                     
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s). 
                                                                                                                                                       
Decisão: 
                                                                                                                                                                                                                                            
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s). 
                                                                                                                                                   
Decisão:   
                                                                                                                                                                                                                                          
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s).          
                                                                                                                                               
Decisão:    
                                                                                                                                                                                                                                        
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s). 
                                                                                                                                          
Decisão:     
                                                                                                                                                                                                                                        
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s).  
                                                                                                                                                      
Decisão:    
                                                                                                                                                                                                                                         
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s). 
                                                                                                                                                
Decisão:    
                                                                                                                                                                                                                                         
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2018082781 

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 alega que documento enviado (ID 10493) comprova participação em 
evento. Após análise o documento foi reavaliado e não validado, pois não havia 
comprovação de participação no evento em análise. 
 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s).           
                                                                                                                                               
Decisão: 
                                                                                                                                                                                                                                           
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 

2018082781 

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). Após análise, o(s) 
documento(s) foi(foram) pontuado(s).     
                                                                                                                                                
Decisão:      
                                                                                                                                                                                                                                       
Diante do exposto, o recurso interposto foi deferido. O(os) documento(s) foi (foram) 
pontuado(s) conforme normas previstas no edital. 



 

 

Resultado dos Recursos modificado pela Errata 01, de 19/08/2019. 

2019041590 

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 estudante não realizou sua inscrição. Portanto, não há que se falar em avaliação 
de documentos. 
 
Decisão:  
 
Diante do exposto, o recurso interposto foi indeferido. 

 


