
 

 

 

Belém-PA, 01 de julho de 2019 

 

 

RESULTADO GERAL DA ANÁLISE DOS RECURSOS QUANTO AO RESULTADO 

DAS ENTREVISTAS DO PROCESSO SELETIVO PARA O INGRESSO NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO MOVIMENTO HUMANO 

 

 

A comissão examinadora do processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação 

em Ciências do Movimento Humano – PPGCMH recebeu e analisou recursos referentes ao 

resultado da prova de entrevista e deliberou pelos seguintes resultados: 

1. Do candidato Ailton Santos Rodrigues que solicitou nova avaliação do projeto. O 

recurso foi entregue dentro do prazo estabelecido em edital e a reavaliação do projeto 

foi realizada pela comissão examinadora que deliberou pelo seguinte resultado: 

INDEFERIDO. 

2. Da candidata Joseane da Costa Cunha que solicitou nova avaliação do projeto para 

justificar aderência da proposta à linha de pesquisa e possibilidade de continuar 

concorrendo. O recurso foi entregue dentro do prazo estabelecido em edital e a 

reavaliação do projeto foi realizada pela comissão examinadora que deliberou pelo 

seguinte resultado: INDEFERIDO. 

3. Do candidato Janderson Carvalho Mota que solicitou nova avaliação do projeto para 

justificar aderência da proposta à linha de pesquisa e possibilidade de continuar 

concorrendo. O recurso foi entregue dentro do prazo estabelecido em edital e a 

reavaliação do projeto foi realizada pela comissão examinadora que deliberou pelo 

seguinte resultado: INDEFERIDO. 

4. Da candidata Luciana Santiago de Oliveira que solicitou revisão de nota de 5.8 para 

7.0 pontos. O recurso foi entregue dentro do prazo estabelecido em edital. A reavaliação 

do projeto foi realizada pela comissão examinadora que diante dos aspectos 

metodológicos do projeto deliberou pelo seguinte resultado: INDEFERIDO. 



 

 

5. Da candidata Manuela Brito Duarte que solicitou reavaliação do projeto para 

aumentar a nota final da entrevista. O recurso foi entregue dentro do prazo estabelecido 

em edital. A reavaliação do projeto foi realizada pela comissão examinadora que 

deliberou pela manutenção da nota atribuída na entrevista, de modo que o seguinte 

resultado foi atribuído ao recurso: INDEFERIDO. 

Foi elaborada uma resposta fundamenta para cada um dos recursos, através da qual os 

candidatos poderão saber as justificativas que levaram aos indeferimentos. Esta resposta estará 

disponível na Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – FFTO da UFPA e será enviada 

para os e-mails pessoais dos requerentes acima listados. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente. 

 

 

ANSELMO DE ATHAYDE COSTA E SILVA 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano 

 

 


