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EDITAL 02/2019 – PROCESSO DE SELEÇÃO DE PROFESSORES 
ORIENTADORES 

 
RESULTADO DA ANÁLISE DOS RECURSOS  

 

O Centro de Apoio à Educação a Distância da Universidade Federal de Minas Gerais – 
CAED/UFMG e a Coordenação do Curso de Pós-graduação lato sensu em Projetos 
Sociais: Formulação e monitoramento tornam pública a divulgação do Resultado da 
análise de recursos do edital de seleção de Professores Orientadores que se 
responsabilizarão por orientar trabalhos de conclusão do curso. 
 

 
Nome Descrição do recurso Resposta ao Recurso Decisão 

Reginaldo Luiz 
Cardodo 

Solicita exclusão de seu nome da 
Listagem de Candidatos 

Desclassificados uma vez que ele 
ocupa 11º lugar na Lista de 

Classificados Externos à UFMG 
 

 
 

A comissão, após análise do recurso do 
candidato Reginaldo, em tempo hábil, 

informa que houve um erro de digitação 
de seu nome na lista de Candidatos 

Desclassificados, retirando seu nome 
da referida lista e mantendo o seu 
nome na listagem de Candidatos 

Externos à UFMG. 
 
 

Deferido 

 

Nome Descrição do recurso Resposta ao Recurso Decisão 

Leonardo 
Vasconcelos 

Renault 

 
 

Solicita revisão de seu 
enquadramento na listagem de 

classificação: o candidato 
pertence ao quadro permanente 
da UFMG e foi classificado como 

externos à UFMG 
 

 
 
 

A Comissão após análise do recurso do 
candidato Leonardo, em tempo hábil, 

informa que foi constatada seu 
pertencimento ao quadro de pessoal 

permanente da UFMG. 
 
 

Deferido 

 

Nome Descrição do recurso Resposta ao Recurso Decisão 

Maryelle Joelma 
Cordeiro 

Solicita revisão de seu 
enquadramento na listagem de 

classificação: a candidata 
pertence ao quadro permanente 
da UFMG e foi classificada como 

externos à UFMG 
 

A Comissão após análise do recurso da 
candidata Maryelle, em tempo hábil, 

informa que foi constatada seu 
pertencimento ao quadro de pessoal 

permanente da UFMG. 

Deferido 

 



 

 

Nome Descrição do recurso Resposta ao Recurso Decisão 

Rosalina Batista 
Braga 

 

 
Solicita análise de sua pontuação 

de currículo e revisão de seu 
enquadramento na listagem de 

classificação: a candidata 
pertence ao quadro permanente 
da UFMG e foi classificada como 

externos à UFMG. 
 

 

 

A Comissão após análise do recurso da 

candidata Rosalina, em tempo hábil, 

informa que foi revista sua pontuação 

de currículo e foi constatado seu 

pertencimento ao quadro de pessoal 

permanente da UFMG. 

 

 

Deferido 

 

Nome Descrição do recurso Resposta ao Recurso Decisão 

Renata 
Guimarães 

Pompeu 

Solicita revisão de seu 
enquadramento na listagem de 

classificação: a candidata pertence 
ao quadro permanente da UFMG e 

foi classificada como externos à 
UFMG. 

 

 

A Comissão após análise do recurso da 

candidata Renata, em tempo hábil, 

informa que foi constatado seu 

pertencimento ao quadro de pessoal 

permanente da UFMG 

 

Deferido 

 

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo endereço eletrônico 
dso@fafich.ufmg.br 

 

Belo Horizonte, 08 de julho de 2019. 

 
Eliane Marina Palhares Guimarães 

Diretora de Educação a Distância da UFMG 

 
Profa. Corinne Davis Rodrigues 

Presidente da Comissão de Seleção 
 

 
 
 


