
EDITAL CPOS/MAT/INMA/UFMS Nº 1, DE 28 DE JANEIRO DE 2021

A COMISSÃO ELEITORAL, cons�tuída por meio da RESOLUÇÃO Nº 248-
CPOS/MAT/INMA, de 22 de novembro de 2021, torna público o resultado da análise de
recurso para o processo sele�vo unificado PROPP, para ingresso no curso de Doutorado em
Educação Matemá�ca, do Ins�tuto de Matemá�ca, da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul (UFMS):

Nº
Inscrição

Nome da
candidata Situação Justificativa

202299065
Debora
Coelho
de Souza

Indeferido

Em análise à solicitação recebida, a
Comissão compreende que o Edital
UFMS/PROPP Nº 118, DE 03 DE
DEZEMBRO DE 2021 é claro quanto à
obrigatoriedade de envio dos itens do
Anexo X pelo portal indicado no item 6.6
(item 6.6 a e g) e eximindo a Universidade
de qualquer problema de envio de ordem
técnica (item 6.8).  

O Anexo X estipula:

“DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA
EXIGIDA PARA A INSCRIÇÃO

a) Currículo Lattes do candidato, gerado
pela Plataforma Lattes do CNPq
(http://lattes.cnpq.br/); Tabela de
Pontuação do currículo Lattes do
candidato, conforme informações
específicas do curso preenchida dos
últimos cinco anos (2017 a 2021); e cópia
digital dos comprovantes indicados na
Tabela de Pontuação. Para comprovar
publicação de artigo, anexar cópia da capa
da revista (ou evento) e da primeira página
do artigo. Os itens não comprovados não
serão considerados para efeitos de análise.
Somente para candidatos do doutorado.

b) Projeto de Pesquisa.”

Assim, temos que o item “cópia digital dos
comprovantes indicados na Tabela de
Pontuação” é documentação obrigatória
para o deferimento da inscrição. Por essa
razão, o recurso foi analisado e
considerado indeferido.

    



 

THIAGO PEDRO PINTO,

Presidente da Comissão.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Thiago Pedro Pinto, Professor do
Magisterio Superior, em 28/01/2022, às 11:04, conforme horário oficial de
Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 3059560 e o código CRC 833D193B.
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