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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS RECURSOS ESPECÍFICOS À ETAPA 

TRÊS (AVALIAÇÃO DO CURRICULUM LATTES) DO PROCESSO SELETIVO 

PARA O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

(PPGEP) 

 

 EDITAL PPGEP/RC/UFG Nº 005/2017  

 Fazemos saber a todos os interessados e ao público em geral que, nesta data e horário, 

tornamos pública a divulgação dos resultados dos recursos específicos à Etapa Três (Avaliação 

do Curriculum Lattes) do processo seletivo para o programa de pós-graduação em Engenharia de 

Produção (PPGEP), conforme consta no Edital PPGEP/RC/UFG Nº 005/2017: 

 

RECURSO NÚMERO: 03 (três) 

IMPETRANTE DO RECURSO: Carlos Murilo da Silva Filho 

OBJETO DO RECURSO: O candidato solicita a conferência da pontuação na etapa 3 e apresenta 

a sua tabela de pontuação. 

PARECER DA BANCA DE RECURSO: De acordo com o recurso, a pontuação foi avaliada e 

uma nova nota atribuída pela banca de recurso. Para tanto, a tabela elaborada pelo candidato foi 

transcrita abaixo com a inserção de uma quarta coluna onde é apresentada a nota atribuída pela 

banca de recursos de acordo com o edital de seleção. Para os itens com divergência entre o 

solicitado pelo candidato e o atribuído pela banca, são apresentadas as justificativas após a tabela. 

Itens pontuados de 

acordo com o edital 

2018 

Comprovação do candidato 

Pontuação 

calculada pelo 

candidato 

PONTUAÇÃO 

ATRIBUIDA PELA 

BANCA DE ACORDO 

COM O EDITAL 

005/2017 

Programa de 

Iniciação cientifica 
2 anos (2015-2017) 4 pts 0 (zero) (1) 

Periódico B5 em 

Engenharias III 
Periódico entregue: HOLOS 0,5 pt 0,5 pt 

Periódico C em 

Engenharias III 

Periódico Entregue: Word 

Academy of Science, 

Engeneering and Techonology 

0,5 pt 0,5 pt 

Periódico B4 em 

Engenharias III 

Periódico entregue: Tecnologia 

em metalurgia, materiais e 

mineração 

2 pts 2 pts 

Capítulo de livro 

Entregue a cópia do artigo e 

também a declaração de 

publicação da editora POISSON 

1 pt 0 (zero) (2) 

Artigo (1) em evento 

nacional e 

internacional com no 

máximo 5 autores 

Congresso internacional: 

Proceedings of the XVII Balkan 

Mineral Processing Congress. 

Istambul. Artigo tem 5 autores 

1 pt 1 pt 
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Artigo (2) em evento 

nacional e 

internacional com no 

máximo 5 autores 

Artigo com 5 autores, do 

SIMPROD, um evento nacional 

em Eng. Produção 

1 pt 1 pt 

Artigo (3) em evento 

nacional e 

internacional com no 

máximo 5 autores 

Congresso internacional: 

Proceedings of 18th International 

Conference on Geology and Earth 

Sciences. Artigo com 4 autores. 

1 pt 1 pt 

Artigo (4) em evento 

nacional e 

internacional com no 

máximo 5 autores 

Congresso nacional: Encontro 

Nacional de Tratamento de 

Minérios e Metalurgia Extrativa. 

Artigo com 5 autores. 

1 pt 1 pt 

Resumo simples (1) 
A cópia do resumo simples foi 

entregue 
0,1 pt 0,1 pt 

Resumo simples (2) 
A cópia do resumo simples foi 

entregue 
0,1 pt 0 (zero) (3) 

Organização de 

eventos científicos 

Certificado de organizador do I 

Workshop de Terras Raras foi 

entregue 

0,25 pt 0,25 pt 

  

Total solicitado 

pelo candidato: 

12,45 pts 

TOTAL ATRIBUÍDO 

PELA BANCA DE 

RECURSO: 7,35 pts 
(1) O candidato não apresentou um comprovante que a iniciação científica de fato foi realizada. É 

apresentado um plano de trabalho vinculado a um projeto de pesquisa, que demonstra a intenção 

de realizar a pesquisa e não comprova a realização da mesma. 

(2) De acordo com o item 5.3.3.1 do edital, “serão consideradas na análise do currículo lattes 

apenas os últimos 05(cinco) anos (a partir de 2013)”, ou seja, o período compreendido entre os 

anos de 2013 e 2017. O candidato apresenta uma declaração emitida pela editora com a previsão 

de publicação do capítulo de livro para dezembro de 2017, o que não garante a publicação na 

ocasião da inscrição no processo seletivo. 

(3) O candidato apresenta comprovação de apenas 1 (um) resumo simples 

RESULTADO DO RECURSO: Após avaliação da banca de recurso o aluno obteve 7,35 

pontos. 

 

 PPGEP/Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás, às quinze horas e dez 

minutos do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito.  

 

 

 

 

_________________ORIGINAL ASSINADO__________________ 

Prof. Dr. Carlos Antonio Ribeiro Duarte 

Presidente da banca de recursos – PPGEP/FENG/RC/UFG 

 

 


