
 

 

RESPOSTA AOS RECURSOS DE  INSCRIÇÕES DO CURSO EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO 

RACIAIS: HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA 

 NEABI-UFOP 

 

N. INSCRIÇÃO 

 RECURSO  PARECER  

2021.35 
RECURSO 

DEFERIDO  

2021.128 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Não apresentou comprovação de licenciatura; 

• Apresentou diploma de Bacharelado.  
 

• Conforme o Edital:  
“4.5- Após a realização da inscrição, o (a) candidato (a) não poderá, em hipótese 
nenhuma, acrescentar qualquer documento ao processo seletivo.” 
“4.10 - É de responsabilidade do (a) candidato (a) prestar as informações corretamente 
no ato de inscrição.” 

2021.121 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Falta de Documentação; 

• Comprovante de licenciatura não abre;  

• Conforme o Edital: 
“4.5- Após a realização da inscrição, o (a) candidato (a) não poderá, em hipótese 
nenhuma, acrescentar qualquer documento ao processo seletivo.” 
“4.10 - É de responsabilidade do (a) candidato (a) prestar as informações corretamente 
no ato de inscrição.” 

 

2021.180 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Não apresentou comprovação de licenciatura; 

• Conforme o Edital: 
“4.5- Após a realização da inscrição, o (a) candidato (a) não poderá, em hipótese 
nenhuma, acrescentar qualquer documento ao processo seletivo.” 
“4.10 - É de responsabilidade do (a) candidato (a) prestar as informações corretamente 
no ato de inscrição.” 
 

2021.234 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Não apresentou comprovação de licenciatura; 

• O Documento postado não abre; 

• Conforme o Edital: 
“4.10 - É de responsabilidade do (a) candidato (a) prestar as informações corretamente 
no ato de inscrição.” 

 

2021.265 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Não apresentou comprovação de licenciatura; 

• Conforme retificação II do Edital publicado em 20/08  
“4.1-Pode se inscrever o (a) candidato (a) que possua diploma de 
Licenciatura ou Declaração emitida por Instituição de Ensino que afirme que 
o (a) aluno (a) estará apto (a) a concluir o curso de licenciatura antes da 
data da matrícula neste curso.” 

 

2021.354 
RECURSO 

DEFERIDO  

2021.386 
RECURSO 

DEFERIDO  

2021.593 
RECURSO 

DEFERIDO  

2021.627 
RECURSO 

DEFERIDO  



2021.643 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Não apresentou comprovação de licenciatura 

• O Diploma é de Bacharelado em Serviço Social.  

• Conforme retificação II do Edital publicado em 20/08  
“4.1-Pode se inscrever o (a) candidato (a) que possua diploma de Licenciatura ou 
Declaração emitida por Instituição de Ensino que afirme que o (a) aluno (a) estará apto 
(a) a concluir o curso de licenciatura antes da data da matrícula neste curso.”  

2021.739 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Não apresentou comprovação de licenciatura;  

• Conforme o Edital :  
“4.5- Após a realização da inscrição, o (a) candidato (a) não poderá, em hipótese 
nenhuma, acrescentar qualquer documento ao processo seletivo.” “4.10 - É de 
responsabilidade do (a) candidato (a) prestar as informações corretamente no ato de 
inscrição.” 

2021.747 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Falta de Documentação: 

• Sem foto 3X$  

• Arquivo do Documento de comprovação de  identidade não abriu.  
 

• Conforme o Edital: 
“4.5- Após a realização da inscrição, o (a) candidato (a) não poderá, em hipótese 
nenhuma, acrescentar qualquer documento ao processo seletivo.” 
“4.10 - É de responsabilidade do (a) candidato (a) prestar as informações corretamente 
no ato de inscrição.”  

2021.842 
RECURSO 

INDEFERIDO 

• Não apresentou comprovação de licenciatura; 

• Postou  diploma de Bacharelado; 

• Conforme retificação II do Edital publicado em 20/08. 
“4.1-Pode se inscrever o (a) candidato (a) que possua diploma de Licenciatura ou 
Declaração emitida por Instituição de Ensino que afirme que o (a) aluno (a) estará apto 
(a) a concluir o curso de licenciatura antes da data da matrícula neste curso.”  

 

 

Ouro Preto, 10 de Setembro de 2021 
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Presidente da Comissão de Seleção  


