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 Florianópolis (SC), 28 de setembro de 2021.  
 
 
REF.: RESPOSTA AO RECURSO DE DAIANE BOTTAMEDI À HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES NA SELEÇÃO DO MESTRADO DO PPGEF (EDITAL 03/PPGEF/2021).  
 

A candidata Daiane Bottamedi, solicitou, por meio de recurso, revisão acerca da homologação de 

sua inscrição no processo seletivo de mestrado, regido pelo Edital de Seleção n.° 03/PPGEF/2021. 

A candidata teve sua inscrição indeferida pelo motivo de não apresentação de certificado de 

proficiência em língua inglesa. A candidata enviou o documento comprovativo posteriormente ao 

prazo de inscrições na seleção de mestrado. 

 

Voto 
 
Considerando o item 3, intitulado “Das Inscrições”, e mais especificamente os itens 3.1.2 e 3.7.1 
do referido edital (reproduzidos abaixo), a comissão de seleção se manifesta contrária à solicitação 
da candidata, mantendo-se a condição de eliminada do processo seletivo deste certame. 
 

3.1.2 A inscrição neste processo de seleção implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições 
estabelecidas no inteiro teor deste edital, bem como dos editais complementares que porventura venham a ser 
publicados. 

3.7.1 Serão homologadas pela comissão responsável somente aquelas inscrições que tenham sido enviadas 
dentro do prazo de inscrição estipulado no presente edital, bem como que contiverem todos os documentos 
exigidos à homologação do ato, conforme Item 3.3 e seus subitens e o Item 3.4 (quando aplicado). 

 
 

 
A COMISSÃO DE SELEÇÃO 

(PORTARIA N.° 022/PPGEF/2021) 
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 Florianópolis (SC), 28 de setembro de 2021.  
 
 
REF.: RESPOSTA AO RECURSO DE MARCOS JORDANIO PEREIRA FEITOSA LIMA 
À HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NA SELEÇÃO DO MESTRADO DO PPGEF 
(EDITAL 03/PPGEF/2021).  
 

O candidato Marcos Jordanio Pereira Feitosa Lima, solicitou, por meio de recurso, revisão acerca 

da homologação de sua inscrição no processo seletivo de mestrado, regido pelo Edital de Seleção 

n.° 03/PPGEF/2021. O candidato teve sua inscrição indeferida pelo motivo de não apresentação 

de certificado de proficiência em língua inglesa. O candidato enviou o documento comprovativo 

posteriormente ao prazo de inscrições na seleção de mestrado. 

 

Voto 
 
Considerando o item 3, intitulado “Das Inscrições”, e mais especificamente os itens 3.1.2 e 3.7.1 
do referido edital (reproduzidos abaixo), a comissão de seleção se manifesta contrária à solicitação 
do candidato, mantendo-se a condição de eliminado do processo seletivo deste certame. 
 

3.1.2 A inscrição neste processo de seleção implicará no conhecimento e na tácita aceitação das condições 
estabelecidas no inteiro teor deste edital, bem como dos editais complementares que porventura venham a ser 
publicados. 

3.7.1 Serão homologadas pela comissão responsável somente aquelas inscrições que tenham sido enviadas 
dentro do prazo de inscrição estipulado no presente edital, bem como que contiverem todos os documentos 
exigidos à homologação do ato, conforme Item 3.3 e seus subitens e o Item 3.4 (quando aplicado). 
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