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Objeto :

Discussão e deliberação sobre a solicitação de inscrição no processo seletivo de um candidato que está
estudando um curso de tecnologia de dois anos, o mesmo está no último semestre e consultou se há a
possibilidade de se inscrever mesmo que o edital solicite que o candidato apresente a média das notas dos
dois primeiros anos do curso de graduação

No dia oito de Outubro de 2020, reuniram-se às 16h 00min, remotamente, através do software Free
Conference Call (FCC) os seguintes servidores e discentes: Giselle Santos, Adriano Maniçoba da Silva,
Sivanilza Machado, Douglas Filenga, Luiz Teruo e Wilson Tanaka, para discussão e deliberação sobre a
pauta apresentada abaixo:
Solicitação de inscrição no processo seletivo de um candidato que está estudando um curso de
tecnologia de dois anos, o mesmo está no último semestre e consultou se há a possibilidade de se
inscrever mesmo que o edital solicite que o candidato apresente a média das notas dos dois primeiros
anos do curso de graduação.
Em reunião foi negado por quatro votos, uma abstenção e um voto a favor, a inscrição do candidato por não
atender o edital do processo seletivo da pós graduação, Edital nº 327-2020, por não atender o item 5. DO
PROCESSO DE SELEÇÃO, 5.1.1. Da seleção
Os candidatos serão classificados com base na média obtida a partir das notas das disciplinas do primeiro e
segundo ano do curso de graduação do candidato. Para o cálculo da média será utilizado o software Excel e
será considerado quatro casas decimais.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h 29min e eu, Wilson Yoshio Tanaka, lavrei a
presente ata, que após lida e aprovada será assinada por todos.
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