
 

1 

 

 

MAASA – SELEÇÃO DE ALUNOS REGULARES ‐ SEMESTRE LETIVO 2018.2 

RESULTADOS DE RECURSOS – SEGUNDA FASE 

CANDIDATOS RESULTADO 

Lucas Alvim Macedo Pires O candidato solicitou uma revisão das 
notas atribuídas durante a segunda 
fase do processo seletivo para alunos 
regulares. Especificamente sobre a 
arguição presencial, os membros da 
Comissão esclareceram que: (1) o 
candidato não foi capaz de expor 
claramente e de maneira concatenada 
suas idéias sobre o mestrado 
acadêmico. (2) Não houve coerência 
entre a exposição/discurso do 
candidato com o texto das respostas 
apresentadas no questionário de 
inscrição. (3) não soube informar 
sobre o acesso às fontes e dados e 
condições materiais para realização 
da sua investigação científica, 
portanto, a nota foi mantida. A nota 
atribuída ao currículo elaborado na 
plataforma Lattes seguiu 
rigorosamente o Barema definido pela 
Comissão e, portanto, a nota foi 
mantida. Quanto à prova de língua 
estrangeira idioma inglês. Após 
verificação das respostas elaboradas 
pelo candidato, a nota atribuída foi 
mantida. 

Luciana Andréia F. Santana Tonini A candidata solicitou a revisão da 
correção da prova de língua 
estrangeira, idioma inglês. Após 
verificação das respostas elaboradas 
pela candidata, a solicitação foi 
INDEFERIDA e a nota atribuída foi 
mantida.  
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Jamile Gonsalves de Oliveira 
Santos 

A candidata solicitou a revisão da 
nota atribuída ao seu currículo 
elaborado na Plataforma Lattes do 
CNPq. A Comissão observou que a 
avaliação considerou as informações 
fornecidas pela candidata no ato da 
sua inscrição no Processo Seletivo 
para Alunos Regulares 2018.2 e que, 
conforme explícito no Edital, a 
veracidade dos dados informados no 
ato dessa inscrição foram de 
responsabilidade exclusiva da 
candidata. Portanto, a solicitação foi 
INDEFERIDA e a nota mantida. 

Driele Ferreira de Oliveira Reis A candidata alega que a nota final 
atribuída está “errada”. Após análise 
dos valores atribuídos e considerando 
os pesos definidos no Edital, a 
Comissão não detectou qualquer 
equívoco na atribuição da nota final 
da candidata. Portanto, a nota final 
está mantida.  

 

	

Salvador, 08 de agosto de 2018  

	

 

 

Prof. Luciano M. Queiroz 
Presidente da Comissão de Processo Seletivo 
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