
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO ENSINO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
- MESTRADO PROFISSIONAL- 

 
PROCESSO SELETIVO –2019 

 

ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS  
 

Dia: 19/11/2018 
 

UNIDADE BAIXADA SANTISTA – Santos 
 

Inscrição Etapa do 
recurso 

Justificativa Resultado 

20191061 Análise 
documental 

Não atendeu aos critérios de: Capacidade 
de descrever um projeto de pesquisa 
coerente e relevante a partir de sua prática; 
Afinidade do projeto descrito com a linha de 
pesquisa e a modalidade Profissional; 
Carta de intenções com justificativa 
coerente à proposta do Mestrado 
Profissional, de acordo com o parecer de 
dois avaliadores. 

Indeferido 

 
 
 
 

UNIDADE CEDESS - São Paulo 
 

 

Inscrição Etapa do 
recurso 

Justificativa Resultado 

20191112 Prova escrita Não atendeu aos critérios de: 
encadeamento de ideias com 
argumentação lógica, reflexiva e clara; 
Articulação teórico-conceitual de acordo 
com parecer de dois avaliadores. 

Indeferido 

20191020 Prova escrita Revisto pelo terceiro avaliador o critério de 
articulação teórico-conceitual. 

Deferido 

20191001 Prova escrita Não atendeu aos critérios: Articulação 
teórico-conceitual e pertinência da resposta 
ao que foi proposto. Revisto pelo terceiro 
avaliador o critério de articulação teórico-
conceitual. 

Indeferido 

20191026 Prova escrita Revisto pelo terceiro avaliador o 
encadeamento de ideias com 
argumentação lógica, reflexiva e clara 
(Questão 1); articulação teórico-conceitual 
(Questão 2). 

Deferido 

20191016 Análise 
documental 

Não atendeu aos critérios de: Capacidade 
de descrever um projeto de pesquisa 
coerente e relevante a partir de sua prática; 
Afinidade do projeto descrito e dos 
interesses do candidato com a linha de 
pesquisa e a modalidade Profissional; 
Relação entre objeto de pesquisa e prática 

Indeferido 



 
profissional; Carta de intenções com 
justificativa coerente à proposta do 
Mestrado Profissional, de acordo com o 
parecer de três avaliadores. 

20191029 Análise 
Documental 

Não atendeu aos critérios de: Capacidade 
de descrever um projeto de pesquisa 
coerente e relevante a partir de sua prática; 
Afinidade do projeto descrito e dos 
interesses do candidato com a linha de 
pesquisa e a modalidade Profissional; 
Relação entre objeto de pesquisa e prática 
profissional; de acordo com o parecer de 
dois avaliadores. 

Indeferido 

 

Em 19/11 será divulgada a nova tabela incluindo os casos deferidos e que foram aprovados 

na análise documental com data, horário e local da sua entrevista. 

E para que nenhum candidato alegue desconhecimento das avaliações recursais expede-se 

este documento. Publique-se nesta data. 

Profa. Dra. Elke Stedefeldt e Profa. Dra. Patrícia Rios Poletto 
Coordenação do PPG Ensino em Ciências da Saúde 

 Mestrado Profissional 
 

 

 

 


