Interessado: Lineker Costa Passos
Assunto: Reconsideração quanto a revisão e ajuste das notas atribuídas na Fase 3 –
Análise do Currículo
1.

Histórico:

Em 12/12/2017, o candidato Lineker Costa Passos encaminhou pedido de
reconsideração quanto ao resultado da Fase 3 (Análise do Currículo) à comissão de
Processo Seletivo, solicitando revisão e ajuste das notas atribuídas na Fase 3.
Especificamente, o aluno requisitou os seguintes ajustes:
1. Revisão e ajuste de todas as notas atribuídas na Fase 3;
2. Divulgação da nota obtida na Fase 3 em cada uma das partes do currículo,
além da nota final do currículo;
3. Revisão da nota do currículo (Fase 3) do candidato inscrito no processo
seletivo sob nº de inscrição 12245.
2.

Da Análise do Mérito

Conforme item 6.2 do Edital Nº 02/2017, “o prazo para pedidos de
reconsideração à Comissão de Seleção acerca do pedido de isenção, da homologação da
inscrição, ou dos resultados em cada fase é de 10 (dez) dias corridos após sua
divulgação”.
O resultado da Fase 3 foi publicado no site e no mural da coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFPB no dia 24/11/2017. De
acordo com o prazo estabelecido no item 6.2 do Edital Nº 02/2017, o prazo para pedidos
de reconsideração se encerrou no dia 04/12/2017.
O candidato encaminhou o pedido de reconsideração quanto ao resultado da
Fase 3 no dia 12/12/2017, fora do prazo previsto no item 6.2 do Edital Nº 02/2017.
3.

Do Parecer

Diante dos argumentos expostos, a banca examinadora não avaliará o pedido de
reconsideração do candidato Lineker Costa Passos em função do não cumprimento do
prazo previsto no item 6.2 do Edital Nº 02/2017, mantendo as notas e o resultado
divulgados no dia 24/11/2017. Este é o nosso parecer, salvo melhor juízo do colegiado
do PPGCC/UFPB.

João Pessoa, 14 de dezembro de 2017.

COMISSÃO DE SELEÇÃO
Profa. Dra. Márcia Reis Machado (presidente)
Prof. Dr. Aldo Leonardo Cunha Callado (membro)
Prof. Dr. Dimas Barrêto de Queiroz (membro)
Prof. Dr. Wenner Glaucio Lopes Lucena (membro)

