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Resultado do recurso referente ao EDITAL nº 04/PPGO/2018 – Processo Seletivo de 

Candidatos Brasileiros 
 

Para: Antonio Otávio Marconcin Neve 

 

Da: Comissão de seleção da área de concentração de Implantodontia 

 

Recurso: “Realizei a inscrição para o processo seletivo no mestrado em implantodontia 2018. 

Minha inscrição não foi homologada, pois cometi o equívoco de não enviar minha declaração 

de dedicação exclusiva. Relato que já cursei 3 disciplinas obrigatórias como aluno especial do 

preterido curso, cumprindo a expectativa que me foi solicitada de acordo com os registros 

dispostos no Sistema Acadêmico da Pós-Graduação. Informo que tenho a disponibilidade 

horária para o curso. Sendo assim, solicito, cordialmente, que minha situação seja deferida 

para o respectivo processo seletivo” 

 

Resposta ao recurso: 

 

Os membros da Comissão de Seleção da área de concentração de Implantodontia reavaliaram 

toda a documentação enviada pelo candidato onde foi confirmada a ausência do “Documento 

assinado pelo candidato, no qual declara de forma explícita, dispor de tempo integral, para 

cursar o mestrado ou doutorado” conforme solicitado no Edital no 04/PPGO/2018. 

 

Recurso: indeferido  
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Resultado do recurso referente ao EDITAL nº 05/PPGO/2017 – Processo Seletivo de 

Candidatos Estrangeiro 

 

Para: Juliana de Lara 

 

Da: Comissão de seleção da área de concentração de Implantodontia 

 

Recurso: “Minha Inscrição para o mestrado de odontologia, na área de Implantodontia não foi 

homologada, devido a falta de assinatura na declaração de disponibilidade de tempo integral 

para dedicação ao mestrado. Gostaria de saber se é possível enviar esta declaração assinada e 

scaniada ou através de entrega na secretária de pós-graduação de odontologia.”  

 

Resposta ao recurso: 

 

Os membros da Comissão de Seleção da área de concentração de Implantodontia reavaliaram 

toda a documentação enviada pelo candidato onde foi confirmada a ausência da assinatura do 

“Documento ..., no qual declara de forma explícita, dispor de tempo integral, para cursar o 

mestrado ou doutorado” conforme solicitado no Edital no 04/PPGO/2018. 

 

Recurso: indeferido 

 

 

Resultado do recurso referente ao EDITAL nº 05/PPGO/2017 – Processo Seletivo de 

Candidatos Estrangeiro 

 

Para: Andreza Mary Pacheco Bertoli 

 

Da: Comissão de seleção da área de concentração Endodontia 

 

Recurso: “Venho através deste solicitar a homologação da minha inscrição para o processo 

seletivo de mestrado em endodontia. Minha inscrição foi indeferida e a explicação foi que 

faltaram alguns documentos, porém os mesmos foram entregues num mesmo envelope 

juntamente com os demais.” 

 

Resposta ao recurso: 

 

Os membros da Comissão de Seleção da área de concentração de Endodontia reavaliaram toda 

a documentação enviada pelo candidato onde foi confirmada a ausência dos seguintes 

documentos solicitados no Edital no 04/PPGO/2018: ficha de inscrição on-line, disponível no 

endereço eletrônico, cópia completa do Curriculum Vitae registrado na Plataforma Lattes do 

CNPq, de todo o período e Cópia do histórico escolar (nível superior). 

 

Recurso: indeferido 


