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1ºSemestre/2020 – RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS 
 

 
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF), reunida no dia 04 de dezembro de 2019,  após avaliação dos RECURSOS IMPETRADOS em função do RESULTADO FINAL DA 
PRIMEIRA ETAPA referente ao Edital para ingresso no 1º Semestre de 2020, divulgado no dia 28/11/2019, emite os resultados finais abaixo: 
 

 

CANDIDATO(A) 
RESULTADO DA 
SOLICITAÇÃO 

 
JUSTIFICATIVA 

PONTUAÇÃO 
FINAL APÓS 
ANÁLISE DO 

RECURSO 

DOUGLAS VIANNA BAHIENSE INDEFERIDA 

- Comprovação de iniciação científica precisa ser emitida pela instituição e não 
pelo possível orientador; 
- Seminário apresentado como parte de disciplina não pode ser considerado 
como palestra ou aula ministrada; 
- Nenhuma ação indicação no recurso pode ser considerada como 
comprovação de ação, conforme edital em tela. 

45,40 

DEIVISSON PELEGRINO DE ABREU  
DEFERIDA 

PARCIALMENTE 

- Pontuação referente ao CR do candidato foi corrigida, com acréscimo de 4,0 
pontos; 
- Artigo no periódico Acta Horticulturae, indicada como Qualis A, B1 ou B2, não 
verdade tem Qualis B4 e não foi pontuado em função da indicação no tópico 
errado; 
- Informações sobre aulas ministradas, sem a indicação da carga horária 
ministrada, não foram consideradas, apenas uma palestra com 1 hora de 
duração. 
- Outras solicitações não foram comprovadas e foram desconsideradas. 

69,00 
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HÉLIO PENA DE FARIA JÚNIOR 
DEFERIDA 

PARCIALMENTE 

- Os documentos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, referente ao item 5.2 da ficha de 
avaliação, não pode ser considerados “Artigos científicos com Qualis abaixo 
de B2 nem como resumos expandidos. Os documentos 8, 10 e 11 foram 
consideradas e pontuadas, com adição de 1,5 pontos no item Artigos e 
resumos expandidos...  

51,10 

ANDREIA LOPES DE MORAIS INDEFERIDA 

- A candidata não indicou, na ficha de avaliação, artigos com Qualis A ou B1 
ou B2; 
- Comprovação de bolsa de extensão como parte da iniciação científica e sem 
assinatura de representante institucional não foi considerada; 
- Em outras ações, existe a indicação de trabalhos publicados em eventos. 
Esta produção não deve ser considerada neste tópico e sim no item 5.3 da 
ficha de avaliação. A nota da candidata foi mantida. 

39,20 

GILMAR JUNIOR BRUM DE MELO INDEFERIDA 

- Documentos apresentados como comprovantes não foram descritos e 
enumerados conforme edital; 
- Artigos indicados como Qualis A ou B1 ou B2 não foram validados por não 
atenderem esta classificação na Capes; 
- A pontuação do item OUTROS, da tabela de pontuação, foi contabilizada 
conforme estabelecido no Edital. 

37,40 

DAIANE CARVALHO BAÍA 
DEFERIDA 

PARCIALMENTE 

- Iniciação científica voluntária, sem bolsa, não foi pontuado, conforme edital; 
- Outras ações foram consideradas na organização de eventos e em ações de 
extensão, quantificando 1,5 pontos adicionalmente. 

44,00 

 

 
 

Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal. 


