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 Processo Seletivo de bolsas 2021 
FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome Drieli Leide Silva Sampaio 
Matrícula 2020.10186 
E-mail drieli.sampaio@aluno.ufop.edu.br Celular: 31 99664-7808 
 

RECURSO 
1) TIPO DE RECURSO: Retificação de inscrição 

 
2) JUSTIFICATIVA: 

Peço a retificação da minha inscrição no processo seletivo de bolsa do mestrado POSLE-
TRAS 2021, visto que no edital nº4/2021 não estava informado que era possível se inscre-
ver em mais de uma modalidade de cota, por esse esclarecimento, além da cota racial,  rei-
vindico  a minha inclusão também na modalidade de cota socioeconômica, já que faço par-
te de programa de assistência governamental para família e recebi bolsa monitoria na gra-
duação, nas duas instituições que estudei, e por isso, sou aluna com vulnerabilidade social e 
estou apta a concorrer nessa modalidade também,  conforme comprovam os documentos 
anexados no e-mail enviado para este programa de pós-graduação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Assinatura do candidato:

Data:06/08/2021 
4) RESPOSTA: 
 
 
 
 
 
 

O texto do Edital 04/2001 do Posletras não menciona, em nenhum lugar, a possibilidade de se candidatar
por apenas um extrato em relação às cotas, já que afirma, quando for o caso, de entregar documentação
comprobatória de cotas socioeconômica e de ações afirmativas (cf. item 3d do edital). Ademais, no item 10
deste mesmo edital, está citada a Resolução Posletras 02/2021, que regulamenta critérios para alocação, 
manutenção, cancelamento e realocação de bolsas, como forma de proceder à classificação dos pedidos
de bolsa. Nesta resolução, o item 2.7.4 especifica claramente a prioridade de classificação para candidato
inserido nos dois extratos de cotas, a saber, socioeconômico E de ações afirmativas. 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM 
_______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________ 
RUA DO SEMINÁRIO, S/N, CENTRO - MARIANA – MG – BRASIL 

CEP 35420-000 - Tel (0XX31) 3557-9418 
www.posletras.ufop.br – E-mail: posletras@ufop.edu.br 

 

 
 
 
 
 
 
5) DEFERIDO:____________ INDEFERIDO___________ 
 

Assinatura da Banca:  
 
 
 

                                                                        Data:      /     /     . 
 
INSTRUÇÕES:  
1. Os dados deste formulário devem ser obrigatoriamente digitados. 
2. Uma cópia digital do formulário, preenchida, deverá ser obrigatoriamente enviada para o     e-mail: 

posletras@ufop.edu.br 
2.1 O nome do arquivo deverá ser “Proposição de Recurso – Seleção de bolsas 2021. nome completo do 

candidato”; 
2.2 O arquivo deve ser anexado ao e-mail, em formato PDF. 

     
Mariana,      06/08/ 2021. 

x

09    08   2021
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 Processo Seletivo de bolsas 2021 
FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 
DADOS PESSOAIS 

Nome Camila Kessia dos Santos Rodrigues  
Matrícula 2020.10186 
Email Camilakessia96@gmail.com Celular: 31994759311 
 

RECURSO 
1) TIPO DE RECURSO: Retificação da inscrição no processo seletivo de bolsas 2021 

 
2) JUSTIFICATIVA: 
 
Solicito a retificação da minha inscrição no processo seletivo de bolsas 2021, uma vez que no edital 
n°4/2021 não foi mencionado de forma explícita que seria possível me inscrever em mais de uma 
modalidade de cotas. Desse modo, peço, por gentileza, a minha inclusão na modalidade de cota 
Socioeconômica, visto que estou apta para concorrer também nessa modalidade, além da cota racial, já 
que recebo assistência estudantil e auxílio governamental por baixa renda familiar. Possuo documentos que 
comprovam tais fatos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Assinatura do candidato:  
Data: ___06__/___08__/__2021_____ 

4) RESPOSTA: 
 
 
 
 
 
 

O texto do Edital 04/2001 do Posletras não menciona, em nenhum lugar, a possibilidade de se candidatar
por apenas um extrato em relação às cotas, já que afirma, quando for o caso, de entregar documentação
comprobatória de cotas socioeconômica e de ações afirmativas (cf. item 3d do edital). Ademais, no item 10
deste mesmo edital, está citada a Resolução Posletras 02/2021, que regulamenta critérios para alocação, 
manutenção, cancelamento e realocação de bolsas, como forma de proceder à classificação dos pedidos
de bolsa. Nesta resolução, o item 2.7.4 especifica claramente a prioridade de classificação para candidato
inserido nos dois extratos de cotas, a saber, socioeconômico E de ações afirmativas. 
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5) DEFERIDO:____________ INDEFERIDO___________ 
 
Assinatura da Banca:  
 
 
 
                                                                        Data:      /     /     . 
 
INSTRUÇÕES:  
1. Os dados deste formulário devem ser obrigatoriamente digitados. 
2. Uma cópia digital do formulário, preenchida, deverá ser obrigatoriamente enviada para o     

email: posletras@ufop.edu.br 
2.1 O nome do arquivo deverá ser “Proposição de Recurso – Seleção de bolsas 2021. nome completo do 

candidato”; 
2.2 O arquivo deve ser anexado ao email, em formato PDF. 

     
Mariana,       _06____/__08___/ 2021. 

   x

09        08       2021
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 Processo Seletivo de bolsas 2021 
FORMULÁRIO PARA RECURSO 

 

DADOS PESSOAIS 

Nome Gislainy Jennifer da Silva Nascimento 

Matrícula 2021. 10640 

E-mail Gislainyj@gmail.com Celular: (81) 9 96536602 

 

RECURSO 

1) TIPO DE RECURSO: Resultado de Seleção para Bolsas de Estudo - Edital de Seleção - 04/2021. 

 

2) JUSTIFICATIVA: 

 

Por meio deste, busca-se solicitar a reavaliação da nota da requerente apresentada ao Edital de Candidatura a Bolsas para 

Discentes do Mestrado/ POSLETRAS/ICHS/UFOP, de Nº 04/2021, sob orientação da Resolução POSLETRAS N° 

002/2021, no que diz respeito ao item 4 do edital e, mais especificamente, à produção acadêmica nos últimos 4 anos, 

conforme o Barema. 

A requente apresentou, respeitando o limite imposto pelo Barema, os seguintes itens válidos: um artigo como primeira 

autora, publicado em periódico QUALIS CAPES B2 (1,5); duas participações com comunicação oral em eventos (1,0); 

duas participações em eventos como ouvinte (0,4); duas participações na organização de eventos (1,6); duas atuações 
como monitora de disciplina (0,6). Cumpre salientar que não é objetivo da recorrente se fazer substituir na prudente 

avaliação da Banca Examinadora, mas apenas conferir alguns pontos da avaliação que podem ter, eventualmente, passado 

despercebidos.  

Assim, tomando por base a documentação apresentada, a requerente solicita que a classificação da nota de currículo 

apresentada pela Comissão seja revista. Na sequência, a requerente solicita que seja atribuída a integralidade da pontuação 

à recorrente nos itens acima mencionados, revendo a nota de currículo.  

Com cordiais cumprimentos, pede-se deferimento.  

 

 

 

 

 
 

 

 

3) Assinatura do candidato: 

Data: 06/08/2021 

4) RESPOSTA: 

 

 

 

 

 

 

 

O critério Participação na Organização de Eventos foi avaliado considerando apenas a participação em 
comissão organizadora do evento, cujas funções, de cunho acadêmico, estão ligadas à escolha de tema,
concepção do evento e submissão de pedido de verba a agências de fomento, convite a palestrantes e
a membros da comissão científica, entre outras atividades de organização acadêmica. No caso de
participação como monitor de evento (o que está atestado nos certificados apresentados), a comissão 
julgou que não deveria considerar como organização, pois a monitoria envolve atividades práticas, de
logística do evento, que diferem daquelas acadêmicas que a comissão organizadora tem. Nesse caso,
monitoria de evento não foi avaliada, para nenhum candidato, como organização de eventos.
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5) DEFERIDO:____________ INDEFERIDO___________ 

 

Assinatura da Banca:  

 

 

 

                                                                        Data:      /     /     . 

 

INSTRUÇÕES:  

1. Os dados deste formulário devem ser obrigatoriamente digitados. 
2. Uma cópia digital do formulário, preenchida, deverá ser obrigatoriamente enviada para o     e-mail: 

posletras@ufop.edu.br 

2.1 O nome do arquivo deverá ser “Proposição de Recurso – Seleção de bolsas 2021. nome completo do candidato”; 

2.2 O arquivo deve ser anexado ao e-mail, em formato PDF. 

     

Mariana,       06 /08 / 2021. 

     x

 09     08   2021
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