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Allan Distefano Colares Heredia 1047 242 - Pedagogia - Licenciatura - Noturno Os argumentos apresentados no recurso não ensejam a reanálise do processo de aproveitamento de estudos.Indeferido
Ana Caroline Nornberg Vilela 973 242 - Pedagogia - Licenciatura - Noturno A  requerente  obteve  aproveitamento  somente  na  disciplina  de  Produção  Textual.  As  demais  são  específicas  do  curso  realizado

anteriormente.
Indeferido

Ana Paula Alba Wildt 141 241 - Pedagogia - Licenciatura - Diurno Conforme  estabelece  o  Edital  no  item  4.2.2  não  serão  aproveitadas  disciplinas  cujo  conteúdo  programático  não  tenha  sido
apresentado.  No  caso  em  tela,  a  requerente  apresentou  apenas  os  conteúdos  programáticos  das  disciplinas  das  quais  obteve
dispensa na UFRGS. Como não se concede aproveitamento de disciplinas em que conste situação dispensado ou similar conforme
estabelecido no edital item 4.2.3 o resultado da análise indica aproveitamento zero.

Indeferido

Anna Carla Silva Santana 807 242 - Pedagogia - Licenciatura - Noturno A análise do aproveitamento é feita a partir dos planos de ensino/ conteúdos programáticos das disciplinas cursadas, os quais não
foram anexados. No processo constam apenas as ementas e bibliografias.

Indeferido

Antonio Guimaraes Pereira Rodrigues 1165 152 - Engenharia Química O motivo do indeferimento é o pré-requisito de carga horaria de 2050h exigida para cursar a disicplina Direito e Legislação EQA. As
disciplinas  cursadas  no  primeiro  semestre  de  2019,  finalizado  em  13/07/2019  foi  posterior  à  data  da  divulgação  do  resultado
peliminar  de  este  Edital.

Indeferido

Ariel Pinho Arrieche 621 098 - Arqueologia Devido ao fato de que o aluno ter sido classificado pelo PSVO torna esse recurso sem efeito.Indeferido
Bruno Santrovitsch da Silva 238 097 - História - Licenciatura De acordo com o cronograma do edital as inscrições terminavam no dia 20/05/2019. Aprovações / documentos posteriores a esta

data  não  poderão  ser  aceitos.   Do  edital:  5.2.  Os  candidatos  poderão  recorrer  do  resultado  preliminar  através  de  formulário
eletrônico disponível em psvo.furg.br a partir das 08 horas do dia 12 de julho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de
julho de 2019.  5.2.1. Documentos exigidos para a inscrição (itens 3.2 a 3.3) e conteúdos programáticos não poderão ser anexados
aos recursos de que trata o item 5.2.

Indeferido

Camila Rocha Pupulin 247 097 - História - Licenciatura As  disciplinas  de  Elementos  Filosóficos  da  Educação  (09782)  e  Produção  Textual  (06647)  foram  aproveitadas.   No  entanto,  as
disciplinas  cursadas  em 2019/1  não  puderam ser  aproveitadas,  pois  foram concluídas  após  o  período  de  inscrição.  Conforme  o
edital  do  PSVO as  inscrições  se  encerraram no  dia  20/05/2019.  De  acordo  com edital:   5.2.  Os  candidatos  poderão  recorrer  do
resultado preliminar através de formulário eletrônico disponível em psvo.furg.br a partir das 08 horas do dia 12 de julho de 2019 até
as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de julho de 2019.  5.2.1. Documentos exigidos para a inscrição (itens 3.2 a 3.3) e conteúdos
programáticos não poderão ser anexados aos recursos de que trata o item 5.2.   Portanto,  não há como aproveitar  as disciplinas
História do Oriente Médio Contemporâneo (10005) e História da América Colonial  (10700).

Deferido Parcialmente

Carine de Lins Freiberger 986 213 - Administração - Santo Antônio da Patrulha  5.2.1. Documentos exigidos para a inscrição (itens 3.2 a 3.3) e conteúdos programáticos não poderão ser anexados aos recursos
de que trata o item 5.2 (recurso).

Indeferido

Caroline Machado dos Santos 298 195 - Enfermagem Não  atendeu  o  critério  adicional,  pois  não  cursou  as  disciplinas  de  "Fundamentos  de  Histologia"  e  "Biofísica  aplicada  à
Enfermagem".

Indeferido

Cesar Alencar Machado Leal 223 089 - Química - Licenciatura Como  previsto  no  edital,  a  apresentação  da  documentação  para  comprovação  de  aproveitamento  das  disciplinas  era  até  o  dia
20/05/2019 (término das inscrições),  no período do recurso não é possível  considerar as disciplinas cursadas e finalizadas pelos
alunos  da  FURG  neste  semestre  (2019/1)  5.2.  Os  candidatos  poderão  recorrer  do  resultado  preliminar  através  de  formulário
eletrônico disponível em psvo.furg.br a partir das 08 horas do dia 12 de julho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de
julho de 2019.   5.2.1. Documentos exigidos para a inscrição (itens 3.2 a 3.3) e conteúdos programáticos não poderão ser anexados
aos recursos de que trata o item 5.2.

Indeferido

Cleonice Leal Rodrigues 158 102 - Matemática - Licenciatura A data  limite  (20/05/2019)  para  inserção de disciplinas a  serem utilizadas como pontuação no PSVO que constam no edital  não
permite que serem anexados nessa etapa novos documentos comprobatórios. Além disso, durante a etapa anterior do processo a
candidata só  trouxe as disciplinas cursadas sem as ementas o que  impossibilita a comparação  com as disciplinas do curso que
pretende ingressar.

Indeferido

Cristian Evangelho da Costa 526 102 - Matemática - Licenciatura A data  limite  (20/05/2019)  para  inserção de disciplinas a  serem utilizadas como pontuação no PSVO que constam no edital  não
permite que serem anexados nessa etapa novos documentos comprobatórios. Além disso, durante a etapa anterior do processo o
candidato  só  trouxe as  disciplinas  cursadas sem as  ementas  o  que impossibilita  a  comparação com as  disciplinas  do curso  que
pretende ingressar.

Indeferido

Dafni Albernaz Beneri 486 096 - Geografia - Bacharelado A comprovação da conclusão das disciplinas extrapolaram a data limite de 20/05/2019. A acadêmica poderá aguardar na suplencia
ou o próximo PSVO.

Indeferido

Davi Ribeiro Roxo 450 251 - Engenharia de Automação Deferido
Débora Laís Freitas 124 097 - História - Licenciatura Do documento apresentado (Arquivo do Recurso) todas as disciplinas de 2018/2 passíveis de aproveitamento foram aproveitadas.

Quanto ao semestre de 2019/1 as disciplinas não puderam ser aproveitadas tendo em vista que, de acordo com o cronograma do
edital  do  PSVO,  as  inscrições  iam até  o  dia  20/05/2019.   Conforme  o  edital:   5.2.  Os  candidatos  poderão  recorrer  do  resultado
preliminar através de formulário eletrônico disponível  em psvo.furg.br a partir  das 08 horas do dia 12 de julho de 2019 até as 23
horas  e  59  minutos  do  dia  15  de  julho  de  2019.   5.2.1.  Documentos  exigidos  para  a  inscrição  (itens  3.2  a  3.3)  e  conteúdos
programáticos  não  poderão  ser  anexados  aos  recursos  de  que  trata  o  item  5.2.    Portanto,  não  há  como  aproveitar  disciplinas
concluídas  posteriormente  ao  período  de  inscrição.

Indeferido

Diego Kurz Samaniego 14 061 - Letras Português O recurso do candidato não condiz com os critérios elaborados pela comissão de avaliação.Indeferido
Elis Brandão Rocha 387 089 - Química - Licenciatura Todos os aproveitamentos referentes ao QSL cursado foram dados.Indeferido
Estela Maris de Mello Pereira 435 206 - Artes Visuais - Licenciatura Não foi apresentado o motivo do recurso pela candidata, ou seja, não há como avaliar sua reinvindicação.Indeferido
Ewerton Rodrigues Silveira 333 270 - Engenharia Civil Empresarial Deferido
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Felipe Gabriel Urbina da Silva 432 040 - Oceanologia O aluno foi classificado como suplente, já tendo sido  contabilizando as cargas horárias por ele citadas.Indeferido
Fernanda Saldanha Soares 1064 263 - Ciências Biológicas - Licenciatura Ambiente  e  sustentabilidade  não  tem equivalência  com disciplinas  do  bacharelado,  tendo  em vista  que  se  trata  de  disciplina  de

práticas  pedagógicas  (100%  da  CH)  Doenças  Transmissíveis  e  Saúde  Humana  não  tem  equivalência  com  microbiologia  e
imunologia, visto que as mesmas fornecem as bases mas não se aprofundam nas questões relacionadas às ações de vigilância,
prevenção e controle de doenças de importância na saúde publica e na instrumentalização para educação em saúde no contexto
escolar.

Indeferido

Franklin Furtado Ieck 1020 113 - Letras Português / Espanhol - Noturno O Acadêmico não apresenta nenhum texto ou argumento que possibilite analisar seu recursoIndeferido
Gabriela Bastos Gonçalves 902 263 - Ciências Biológicas - Licenciatura A disciplina dispensada era a única equivalente ao QSL do curso no momento da análise dos processos.Indeferido
Jailson Colares de Lima 1128 280 - Engenharia Mecânica Empresarial Conforme o item 4.3 do edital, o curso poderá estabelecer critérios adicioais de seleção, os quais são de caráter eliminatório. Caso

existam  critérios  adicionais  de  seleção,  estes  serão  avaliados  anteriormente  os  descritos  no  item  4.2,  segundo  o  item  4.3.1  do
edital. Por fim, como indicado no item 4.3.2 do edital, os candidatos eliminados por não atender os critérios adicionais de seleção
não serão avaliados pelos demais critérios.

Indeferido

Jamili Coutinho da Luz 824 241 - Pedagogia - Licenciatura - Diurno Os argumentos apresentados no recurso não ensejam a reanálise do processo de aproveitamento de estudos.Indeferido
José Ricardo Assur 837 250 - Engenharia de Computação Os  aproveitamentos  das  disciplinas  INGLES  INSTRUMENTAL  -  LEITURA  (06387),  INGLES  INSTRUM.  -  EXPRESSAO  ORAL

(06388)  e  Fundamentos  de  Administração  (07355)  foram  concedidos.  Já  o  aproveitamento  da  disciplina  Linguagens  de
Programação (23090) não foi concedido pois a disciplina cursada pelo aluno (FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA) não apresenta
o mínimo de conteúdo compatível.

Deferido Parcialmente

Karolaine Souza Araujo 58 152 - Engenharia Química O motivo do indeferimento é  que as disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2019, finalizado em 13/07/2019 foi posterior à
data da divulgação do resultado peliminar de este Edital

Indeferido

Kethelyn Santos Souto 681 242 - Pedagogia - Licenciatura - Noturno As  disciplinas  mencionadas  no  recurso  teriam  que  estar  concluídas  no  momento  da  seleção  para  que  pudesse  haver  o
aproveitamento  de  estudos.

Indeferido

Ketlen Silveira Protas 888 195 - Enfermagem Não  atendeu  o  critério  adicional,  pois  não  cursou  as  disciplinas  de  "Fundamentos  de  Histologia"  e  "Biofísica  aplicada  à
Enfermagem".

Indeferido

Laerte Marques Machado 423 280 - Engenharia Mecânica Empresarial O candidato não atende ao item 4.3 do edital.Indeferido
Larissa Bandeira Maciel 674 263 - Ciências Biológicas - Licenciatura Para o ingresso pelo PSVO 2/2019 o critério estabelecido pelo NDE do Curso foi de 50% de dispensa de CHIndeferido
Leonardo Konradt Castro 934 270 - Engenharia Civil Empresarial O  candidato  não  atende  ao  Critério  Adicional,  que  é  o  aproveitamento  de  todas  as  disciplinas.  Não  tem  aproveitamento  das

disciplinas  02100  -  Fundamentos  de  Química  e  04264  -  Expressão  Gráfica  I.
Indeferido

Liliana Mendes Mainardi 1034 263 - Ciências Biológicas - Licenciatura As disciplinas dispensadas no momento da análise dos processos estavam de acordo com a equivalência de conteúdos junto às
disciplinas  do  QSL  do  curso,  por  isso  algumas  disciplinas  receberam  equivalência  "parcial"  (exemplo,  dispensa  somente  em
fisiologia animal  comparada I)  .  Algumas disciplinas,  como Física,  o plano anexado não estava de acordo com a disciplina a ser
dispensada.

Indeferido

Luciani Wienke Beiersdorff 357 097 - História - Licenciatura Deferido
Luis Fernando Adamoli Leal 445 154 - Engenharia Bioquímica O candidato  não  tem carga  horária  suficiente  de  aproveitamento  (5%)  para  a  classificação  nas  vagas  com restrição  (53  vagas).

Continua  concorrendo  as  vagas  disponíveis  sem restrição  (10  vagas)  .
Indeferido

Manuela Passos Tourinho 756 263 - Ciências Biológicas - Licenciatura Para o ingresso pelo PSVO 2/2019 o critério estabelecido pelo NDE do Curso foi de 50% de dispensa de CHIndeferido
Maria Alice Farias da Silva Amaral 9 152 - Engenharia Química O motivo do indeferimento é  que as disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2019, finalizado em 13/07/2019 foi posterior à

data da divulgação do resultado peliminar de este Edital
Indeferido

Maria Vitoria Henke de Oliveira 458 270 - Engenharia Civil Empresarial O candidato não atende ao Critério Adicional, que é o aproveitamento de todas as disciplinas: 01279 - Cálculo Diferencial e Integral
I, 01415 - Física I, 01280 - Geometria Analítica e Álgebra Linear, 06347 - Produção Textual, 02100 - Fundamentos de Química  e
04264 - Expressão Gráfica I.

Indeferido

Marilia Duarte do Prado 653 089 - Química - Licenciatura Como  previsto  no  edital,  A  apresentação  da  documentação  para  comprovação  de  aproveitamento  das  disciplinas  era  até  o  dia
20/05/2019 (término das inscrições),  no período do recurso não é possível  considerar as disciplinas cursadas e finalizadas pelos
alunos  da  FURG  neste  semestre  (2019/1)  5.2.  Os  candidatos  poderão  recorrer  do  resultado  preliminar  através  de  formulário
eletrônico disponível em psvo.furg.br a partir das 08 horas do dia 12 de julho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de
julho de 2019.   5.2.1. Documentos exigidos para a inscrição (itens 3.2 a 3.3) e conteúdos programáticos não poderão ser anexados
aos recursos de que trata o item 5.2.

Indeferido

Matheus de Oliveira Santiago 59 206 - Artes Visuais - Licenciatura A  seleção  obedece  as  normas  do  edital,  não  sendo  possível  alterações  nesta  etapa.  A  sugestão  do  candidato  será  levada  em
consideração  para  os  próximos  processos  seletivos.

Indeferido

Matheus Rodrigues de Oliveira 213 270 - Engenharia Civil Empresarial O  candidato  não  atende  ao  Critério  Adicional,  que  é  o  aproveitamento  de  todas  as  disciplinas.  Não  tem  aproveitamento  nas
disciplinas: 01415 - Física I, 01280 - Geometria Analítica e Álgebra Linear, 02100 - Fundamentos de Química e 04264 - Expressão
Gráfica I.

Indeferido

Mikael Zitzke Porth 721 205 - Artes Visuais - Bacharelado Revisando o histórico do estudante não há correções a fazer em relação à pontuação. Recurso indeferido.Indeferido
Nathalia Fonseca Gomes 972 097 - História - Licenciatura Não há justificativa para o recurso e não foram anexados documentos.Indeferido
Nicole Ayala Rodrigues 642 111 - Letras Português / Inglês No período do recurso não é possível considerar as disciplinas cursadas e finalizadas pelos alunos da FURG em 2019/1 porque o

acadêmico encontra-se na condição de matriculado.
Indeferido

Pamela Rodrigues Pinheiro 941 195 - Enfermagem Não atendeu o critério adicional, pois não cursou as disciplinas de "Fundamentos de Histologia" e "Biofísica aplicada àIndeferido

página 2 de 3Emitido em 23/07/2019



RESULTADO GERAL DOS RECURSOS AO RESULTADO PRELIMINAR DA SELEÇÃO ÀS VAGAS PUBLICADAS NO Processo Seletivo de Ocupação de Vagas Ociosas 2019/2FURG

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE  /  PROGRAD  /  DIGEA

Nome Inscrição Situação JustificativaCurso

Enfermagem".
Rafael Lopes Vitoria 108 097 - História - Licenciatura Entre os documentos anexados não consta o Plano de Ensino da disciplina da disciplina Fundamentos Psicológicos da Educação -

cursada na UFPel.  Quanto ao semestre de 2019/1 na FURG as disciplinas não puderam ser aproveitadas tendo em vista que, de
acordo  com  o  cronograma  do  edital  do  PSVO,  as  inscrições  iam  até  o  dia  20/05/2019.  Conforme  o  edital:  5.2.  Os  candidatos
poderão recorrer do resultado preliminar através de formulário eletrônico disponível em psvo.furg.br a partir das 08 horas do dia 12
de julho de 2019 até as 23 horas e 59 minutos do dia 15 de julho de 2019. 5.2.1. Documentos exigidos para a inscrição (itens 3.2 a
3.3) e conteúdos programáticos não poderão ser anexados aos recursos de que trata o item 5.2. Portanto, não há como aproveitar
disciplinas concluídas posteriormente ao período de inscrição. No tocante ao questionamento da posição de candidatos os critérios
estão claros no item "4 Da Seleção".

Indeferido

Rafaela Brum Correa da Conceição 657 252 - Sistemas de Informação Prezada, conforme consta no Item 4.3 do Edital  PSVO 2019/2: "No caso de existência de critério adicional de seleção, o mesmo
será avaliado anteriormente aos critérios descritos no item 4.2". Portanto, seu processo foi analisado à luz deste Item. Como não é
possível  ter  aproveitamento  nas  disciplinas  indicadas  no  "Critério  Adicional",  seu  pedido  foi  indeferido.  No  próximo  Edital  estes
critérios  serão  analisados  e,  conforme  for,  podem  não  ser  mais  solicitados.  Por  favor,  acompanhe  os  próximos  Editais  PSVO.

Indeferido

Rodrigo Antônio Dendena 269 252 - Sistemas de Informação Prezado, conforme consta no Item 4.3 do Edital  PSVO 2019/2: "No caso de existência de critério adicional de seleção, o mesmo
será avaliado anteriormente aos critérios descritos no item 4.2". Portanto, seu processo foi analisado à luz deste Item. Como não é
possível  ter  aproveitamento  nas  disciplinas  indicadas  no  "Critério  Adicional",  seu  pedido  foi  indeferido.  No  próximo  Edital  estes
critérios  serão  analisados  e,  conforme  for,  podem  não  ser  mais  solicitados.  Por  favor,  acompanhe  os  próximos  Editais  PSVO.

Indeferido

Rodrigo de Faria Rodrigues 727 280 - Engenharia Mecânica Empresarial Conforme os itens 3.3 e 3.5 do edital, o candidato, para fins de avaliação das disciplinas cursadas em outra Instituição de Ensino
Superior, deveria ter apresentado documentos informados nestes itens em sua totatlidade.

Indeferido

Rosangela Bela Vasques Ramos 24 102 - Matemática - Licenciatura A data limite  (20/05/2019) para inserção de disciplinas a serem utilizadas  como pontuação no PSVO que constam no edital não
permite que sejam contabilizadas as disciplinas encerradas pelos alunos FURG em 2019/01.

Indeferido

Sabrina Assumpcao Canary Duarte 148 111 - Letras Português / Inglês No período do recurso não é possível considerar as disciplinas cursadas e finalizadas pelos alunos da FURG em 2019/1 porque 0
acadêmico encontra-se na condição de matriculado.

Indeferido

Sabrina Souza da Silva 207 242 - Pedagogia - Licenciatura - Noturno Os argumentos apresentados no recurso não ensejam a reanálise do processo de aproveitamento de estudos.Indeferido
Silvino Lucena Medeiros 347 188 - Relações Internacionais - Santa Vitória do Palmar Conforme edital, não é permito, na fase de recursos, a anexação de novos documentos.Indeferido
Thaina Delgado Bezerra 634 152 - Engenharia Química O motivo do indeferimento é que as disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2019,  finalizado em 13/07/2019 foi  posterior  à

data da divulgação do resultado peliminar  de este Edital
Indeferido

Thaís Orcelli Saraiva 543 195 - Enfermagem Não  atendeu  o  critério  adicional,  pois  não  cursou  as  disciplinas  de  "Fundamentos  de  Histologia"  e  "Biofísica  aplicada  à
Enfermagem".  Conforme o Edital,  não poderão ser  anexados aos recursos os conteúdos programáticos das disciplinas cursadas
com aprovação no curso de origem, para fins  de análise e possível  aproveitamento de estudos.

Indeferido

Thais Pereira da Fonseca 40 270 - Engenharia Civil Empresarial O candidato não atende ao Critério Adicional, que é o aproveitamento de todas as disciplinas: 01279 - Cálculo Diferencial e Integral
I, 01415 - Física I, 01280 - Geometria Analítica e Álgebra Linear, 06347 - Produção Textual, 02100 - Fundamentos de Química  e
04264 - Expressão Gráfica I.

Indeferido

Thalia Delgado Bezerra 633 152 - Engenharia Química O motivo do indeferimento é  que as disciplinas cursadas no primeiro semestre de 2019, finalizado em 13/07/2019 foi posterior à
data da divulgação do resultado peliminar de este Edital

Indeferido

Vanessa Acosta Rodrigues 568 097 - História - Licenciatura Não foram anexados documentos no momento da inscrição. De acordo com as normas do edital:  5.2.1. Documentos exigidos para
a inscrição (itens 3.2 a 3.3) e conteúdos programáticos não poderão ser anexados aos recursos de que trata o item 5.2.

Indeferido

Vanessa dos Santos Camargo 154 102 - Matemática - Licenciatura A candidata não  apresentou argumentos como base pro recurso.Indeferido
Virginia Ortodio Schuster Lopes 241 061 - Letras Português Não há recurso a ser analisado.Indeferido
Zenon Gilberto Fraga de Oliveira Junior 844 270 - Engenharia Civil Empresarial Deferido
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