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RESULTADOS DOS RECURSOS IMPETRADOS DAS INSCRIÇÕES NÃO 

HOMOLOGADAS NO PROCESSO SELETIVO DA PÓS- GRADUAÇÃO 

LATO SENSU ESPECIALIZAÇÃO EM LOGÍSTICA E OPERAÇÕES - Edital 

nº 254/2022 
 

A Comissão do Processo Seletivo, PORTARIA SZN IFSP Nº 0028, de 10 de Abril de 2022, 

torna público: 

 
1. Análise de recurso contra inscrição indeferida: 

Inscrição Justificativa (argumentos) do 
Recurso 

Parecer 

654 

Minha inscrição foi realizada no último 
dia, por esse motivo não tive tempo 
hábil de requerer os documentos 
necessários junto à faculdade, 
conseguindo obter o Atestado de 
Previsão de Conclusão de Curso 
apenas no dia de hoje. Me 
comprometo a entregar toda a 
documentação necessária assim que 
estiverem disponíveis aos formandos 
deste semestre, incluindo histórico 
acadêmico e certificado 

Indeferido 
O candidato enviou a declaração de inscrição 
condicional sem assinatura e o historico escolar 
enviado consta que mesmo não é válido como 
histórico escolar. 
De acordo com o edital 254/2022 nos itens: 
3.3.3. É vedado o acréscimo de documentos à 
inscrição após o seu recebimento pela comissão  
organizadora do processo seletivo da Pós-
Graduação em Logística e Operações do 
Câmpus Suzano. 
3.3.4. É de inteira responsabilidade do candidato 
o correto preenchimento, inclusive assinatura, de  
todos os formulários necessários para inscrição. 
4.1. Somente serão deferidas as inscrições que 
cumprirem todas as exigências previstas neste 
Edital de processo seletivo. 
4.2. A ausência de qualquer documento 
solicitado implicará o indeferimento da inscrição. 
É de inteira responsabilidade do candidato a 
conferência dos documentos a serem 
encaminhados para  
inscrição. 

561 

Na UFABC todos os alunos ingressam 
em um bacharelado interdisciplionar, 
de modo que os créditos cursados 
neste bacharelado podem ser 
utilizados como créditos cursados em 
outra graduação na instituição. Assim 
tenho os títulos de bacharel em 
cinências e tecnologia e lincenciatura 
em matemática. Todas as disciplinas 
cursadas no bacharelado em ciência e 
tecnologia fazem parte da licenciatura 
em matemática , de modo que os 
históricos dos dois cursos são 
identicos até o 1º quadrimestre de 
2018. 
Envio o diploma do bacharelado em 
ciência e tecnologia, o diploma da 
licenciatura em matemática 
(substituindo o atestado de conclusão 
de curso), o histórico do bacharelado 
em ciência e tecnologia e o histórico 

Indeferida 
A candidata enviou o histórico escolar que possui 
como método de avalição “conceitos” de “A” a “F” 
e infelizmente não há meios legais para fazer a 
equivalencia das notas em valores numéricos.  
De acordo com o edital 254/2022 nos itens: 
3.3.3. É vedado o acréscimo de documentos à 
inscrição após o seu recebimento pela comissão  
organizadora do processo seletivo da Pós-
Graduação em Logística e Operações do 
Câmpus Suzano. 
5.1.1. Da seleção Os candidatos serão 
classificados com base na média das notas 
obtida nas disciplinas do primeiro ano do curso 
de graduação do candidato. Para o cálculo da 
média será utilizado o software Excel e será 
considerado quatro casas decimais. 
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da licenciatura em matemática 
(substituindo a versão com assinatura 
digital por outro com assinatura fisica) 
digitalçizado em anexo para 
verificação. 
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