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RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS QUANTO A LISTA DE INSCRIÇÕES DO EDITAL Nº 01/2021
PROGRAMA DE ENSINO EM MONITORIA ACADÊMICA - PEMA/UEMG
SELEÇÃO DE ESTUDANTES BOLSISTAS PARA O 2º SEMESTRE LETIVO DE 2021

Candidato:

GABRIEL RIBEIRO SANTOS

Unidade: Ituiutaba

Edital:

01/2021

Decisão: Indeferido

Eu, Gabriel Ribeiro Santos, fiz a inscrição para monitoria a tempo do prazo indicado. Foi feito
todo o procedimento, assim como, a parte da documentação. No entanto, meu nome não está
Contestação: na lista, mesmo contendo todos os requisitos e documentação necessária para a inscrição da
monitoria. Peço que avaliem minha inscrição para que possam me dar retorno sobre o ocorrido.
Obrigado.
Parecer:

Considerando a contestação acima, informamos que não foram encontrados registros do envio
do formulário de inscrição pelo estudante

Candidato:

JEFFERSON DOS SANTOS VIEIRA

Unidade: Ituiutaba

Edital:

01/2021

Decisão: Indeferido

Eu marquei a alternativa de período errado na minha inscrição e gostaria de mudar a minha
Contestação: inscrição para as disciplinas de Desenho Técnico e Circuitos Elétricos I, ambas no curso
Engenharia Elétrica Integral - Bacharelado - presencial

Parecer:

Considerando a contestação acima, informamos que não são permitidas complementações ou
alterações de informações ou documentos, após finalização do período de inscrição. Conforme
item 4.3 do Edital, compete ao candidato "Prestar informações corretas e verdadeiras durante
todas as etapas do processo seletivo e a responsabilidade pelo preenchimento de tais dados".
No que se refere a inscrição nas disciplinas de "Desenho Técnico" e "Circuitos Elétricos I",
informamos que não foram identificados registros do envio do formulário de inscrição pelo
estudante. Além disso, conforme item 3.2 do Edital, "Cada estudante poderá se candidatar para
uma disciplina entre as descritas no Quadro de
Vagas do ANEXO I deste Edital". Desta forma, fica mantida a inscrição na disciplina "Circuitos
Elétricos III" do curso de Engenharia Elétrica, localizada no formulário oficial.

Belo horizonte, 23 de agosto de 2021.

Michelle Gonçalves Rodrigues
Pró-Reitora de Graduação - PROGRAD
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