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Respostas ao recurso referente à Homologação Seleção de Bolsistas de Estudo do 

EDITAL nº 09/PPGO/2018  

Solicitante: João Rodolfo Gomes Jakymiu 

“E o meu nome saiu como não homologado, provavelmente isso ocorreu pq  não tinha 

a nota do estágio docente. Não consegui a emissão do meu conceito, cursei em 2017/2, 

na semana passada encontrei a Ana Lúcia e Ana Maria na secretaria da pós e estavam 

assinando um papel do conceito dessa disciplina. Estou tentando falar com a Ana 

Maria por e-mail e pessoalmente na secretaria desde 6 feira passada. Nos últimos dois 

dias de inscrição ela não estava na secretária da Pós e só hj me enviou o anexo com o 

conceito. Tenho os e-mails para provarem. Estou a disposição caso precisem desse 

documento” 

Resposta PPGO:  

Segundo o edital, os doutorandos bolsistas que ingressaram em 2015 “Deverão entregar o 

ANEXO VI preenchido, com a devida documentação comprobatória anexada (Norma nº 

01/PPGO/2014 – Anexo VI). A Comissão de Bolsas verificou a ausência dos seguintes 

documentos comprobatórios: a) Da realização do estágio de docência; b) De um dos dois 

artigos enviados, aceitos ou publicados em periódicos iguais ou superiores à classificação 

Qualis CAPES B2 e; c) Do aval do professor orientador na descrição sucinta da etapa na qual o 

experimento da tese se encontra. 

Solicitação: Indeferida 

 

Solicitante: Marina Steinbach 

“Acabei de verificar a homologação das inscrições para bolsa de doutorado e não 

encontrei meu nome nem entre as inscrições deferidas, nem indeferidas. Gostaria de 
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saber se houve algum erro, pois conforme o aviso de recebimento meu envelope foi 

entregue pelo Correio as 11:37 horas do dia 28/06 “  

Resposta PPGO: 

Segundo o edital “Somente para os acadêmicos que ingressarão em 2018.2, o envio da 

documentação poderá ser feito por e-mail, para que os prazos sejam respeitados. Contudo, é 

indispensável o envio por Sedex ou outro tipo rápido de envio (para o endereço abaixo), com data de 

postagem até o dia 26/06, da documentação impressa para a secretaria do programa.”  

O envio da documentação por correio era somente para os alunos ingressantes no ano 

de 2018. Além disso a data limite de postagem era o dia 26 de junho de 018 e no 

envelope da sua documentação consta no dia 27 de junho de 2018. 

Solicitação: Indeferida 

 

Solicitante: Lenin Israel Proano Minaca 

“Bom dia, eu enviei meu documentos para a inscrição para o programa de bolsistas de 

programa de mestrado em implantodontia, mas não apreço na lista do edital da 

homologação das inscrições. Quero ser parte do proceso seletivo, e envie todos os 

documentos solicitados Pode-me informar o que preciso fazer. Muito obrigado. “  

Resposta PPGO: 

A Comissão de Bolsa revisou seus documentos e sua inscrição será homologada. 

Solicitação: Deferida 

 

Solicitante: Mariane Beatriz Sordi 

“Meu nome não aparece na lista nem de homologados nem de não homologados. Os 

documentos  foram entregues na data  solicitada. Poderiam verificar, por favor? Muito 

obrigada! “  

Resposta PPGO: 

A Comissão de Bolsa revisou seus documentos e sua inscrição será homologada. 

Solicitação: Deferida 

 

 


