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Fortaleza, 20 de dezembro de 2019. 
 
 
ASSUNTO: Resposta ao Recurso Impetrado pela candidata Rebeca Nara Nogueira ao Resultado 

da 2ª. Etapa - Edital N° 01/2019 do PEC/UFC 
 
 

RECURSO 
 

 A candidata solicita revisão da nota referente ao Curriculum Vitae (NCV) solicitando 
alteração para 17 pontos. A candidata solicita 3 semestres para Iniciação Científica como Bolsista, 2 
semestres (pág 8) e Academic Training Authorization – 1 semestre (SUMMER de 2016 EUA, pode 
ser conferido na cadeira SPECIAL PROJECTS. Também foi solicitado 6 pontos de Estágio não 
Obrigatório e 2 pontos para Prêmios Recebidos.  
 

AVALIAÇÃO 
De acordo com o Edital EDITAL Nº 01/2019 “A comprovação de Iniciação Científica como 

Voluntário ou como Bolsista deverá ser feita por meio de declaração da Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação (ou equivalente) da universidade em papel timbrado da universidade, assinado, 
datado e com o carimbo da instituição ou departamento e deverá conter o título do projeto de pesquisa, 
o período em que o candidato participou do projeto e a carga horária semanal, que deverá ser igual 
ou superior à 16 (dezesseis) horas. Só serão considerados para fins de pontuação os projetos 
participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da universidade registrados 
na PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ou equivalente).” Portanto, os semestres realizados por 
meio de Academic Training Authorization e SUMMER de 2016 EUA não são considerados como 
Iniciação Científica de acordo com as especificações do Edital N° 01/2019. A candidata solicitou 6 
pontos como Estágio, a comissão já considerou a pontuação máxima (6 pontos) para Estágio. Foram 
considerados 2 semestres para Iniciação como Bolsista para a o Programa Jovens Talentos para 
Ciência/Capes. Além disso, foi solicitado 2 pontos para Prêmios Recebidos, essa pontuação de 2 
pontos já foi considerada pela comissão de seleção.  

 
PARECER 

 
Diante do exposto o recurso da candidata foi INDEFERIDO. 

  
 

Comissão de Seleção 
 


