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Curitiba, 08 de Janeiro de 2019. 

PROCESSO SELETIVO DE MESTRADO E AO DOUTORADO (EDITAL PPG-
Flslca/UFPR Nº 07 /2018) 

Análise de recurso: 

Aos sete dias do mês de janeiro do ano de dois mll e dezenove, às quatorze 
horas, reuniu-se, na sala de reuniões do Programa de Pós-Graduação em Física, 
a Comissão de seleção, Indicada pelo colegiado deste Programa, composta pelos 
seguintes docentes credenciados no Programa: Prof. Dr. Serglo d'Almelda 
Sanchez, Prof. Dr. Cristiano Francisco Woellner e Prof. Dr. Emerson Cristiano 
Barbano. A banca prosseguiu com a análise do recurso Interposto pelos 
candidatos Marcos Chaves Bermeguy e do Paulo Rodrigo Emmendoerfer Raullno 
ao mestrado. 

Análise do recurso do candidato Marcos Chaves Bermeguy 

O recurso se refere à desclasslflcação do candidato por não ter realizado nem o 
exame unificado das pós-graduações em flslca (EUF) ou o exame oferecido pela 
pós-graduação em física da UFPR. O mesmo argumenta, em seu pedido 
encaminhado à banca, que havia enviado a nota do EUF na Inscrição. 

Resultados: 

Após análise do recurso, a banca explica que: 

1) Por um engano, a nota não havia sido Informada à banca de seleção e a 
mesma, após confirmação do recebimento no prazo estipulado pelo edital, acatou 
o recurso do candidato de forma Integral. 
2) Foi analisado, portanto, o currículo do mesmo e as notas obtidas nas 
disciplinas. De acordo com o regimento geral da Universidade Federal do Pará, 
universidade de origem do candidato, os conceitos E, B e R correspondem às 
notas entre 9,0-10,0, 7,0-8,9 e 5,0-6,9, respectivamente. Para efeitos de média, 
consideramos E, B e R como sendo 9,5, 8,0 e 6,0, respectivamente. 

Portanto, a comissão deferiu o recurso do candidato Marcos Chaves Bermeguy. 

Análise do recurso do candidato Paulo Rodrigo Emmendoerfer Raullno 

o recurso se refere a não contabilização de sua participação em eventos de 
Iniciação cientifica (IC) além de uma apresentação em um desses eventos. 
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Resultados: 

Após análise do recurso, a banca explica que: 

1) Para análise de apresentações em eventos científicos dos candidatos ao 
mestrado, a presente banca utilizou o critério, uma vez não especificado nas 
normas que regem o edital, de considerar apenas apresentações ou participações 
em eventos científicos de âmbito nacional, onde qualquer membro da 
comunidade científica possa se inscrever. 
2) A apresentação de trabalho em eventos de IC é mandatória. Como a 
pontuação já foi dada para a IC, não pontuamos em duplicidade. 

Sendo assim, a comissão indeferiu o pedido do candidato Paulo Rodrigo 
Emmendoerfer Raulino. 

Portanto, segue em ordem decrescente de classificação, os candidatos 
classificados no processo seletivo ao mestrado (Edital PPGF/UFPR No 07 /2018), 
após análise de recursos respeitando o número de vagas oferecidas, conforme 
item 1.3 deste edital. No Anexo 1 segue também a tabela de pontuação parcial 
e total do Processo seletivo de mestrado. 

PROCESSO SELETIVO - Mestrado 

Candidato Classificação 
Kalel Luiz Rossi Iº 
carlos Alberto Martins Junior 2º 
João Antonio Paludo Silveira 3º 
Marcos Chaves Bemerguy 4º 
carlos Augusto de Oliveira Costa 5º 
Lucas da Silva Pollyceno 6º 
Rafaela Jacuboski 7º 
Fernando Victor dos Santos Oliveira 8º 
Sarah Gomes Aroucha Barbosa 9º 
Leonardo Oleynik 10° 
Edson Araujo Soares 1 1 ° 
Marcelo Augusto Malagutti 12º 
Noah de Lima Hitotuzi 13° 
Carla Damasceno Feliciano 14° 
Vandertone Santos Machado 15° 
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Anexo 1: Tabela da pontuação parcial e total do Processo Seletivo de Mestrado do Edital 
PPG-Física/UFPR 07/2018 
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