Edital 141/2020 - Transferência interna e externa, obtenção de novo título e
reingresso
Recursos - pedidos de reconsideração
Candidato

Modalidade

Curso

Campus

Parecer:

Indeferido. O(a) candidato(a) não
apresentou a matriz curricular válida
de acordo com o 2.5.2 do edital, item
3 (os documentos, ainda que digitais,
devem ser emitidos pela instituição,
Campus Carmo
de ensino de origem do candidato). O
de Minas
candidato não apresentou um novo
documento no recurso, aprensentou
apenas os mesmos documentos
enviados anteriormente na sua
inscrição.

mateus da silva marques

Transferência
Externa

Bacharelado
em
Administração

Sandro Miguel Barros Monteiro

Obtenção de
novo título

Licenciatura em Campus
História
Inconfidentes

Luciane Procopio do Amorim

Obtenção de
novo título

Tecnologia em
Gestão
Ambiental

Rodrigo Batista Ribeiro

Transferência
Interna

Bacharelado
Campus
em Engenharia
Muzambinho
Agronômica

Indeferido. A candidata aprovada em
1º lugar é aluna do curso de
Engenharia Agronômica do
IFSULDEMINAS - Campus Machado,
portanto a transferência é interna.

Aymee Sforcim da Silva Gomes

Transferência
Interna

Bacharelado
Campus
em Engenharia
Muzambinho
Agronômica

Indeferido. Incompatibilidade de
matriz.

Marta Riqueli da Silva

Transferência
Interna

Bacharelado
Campus
em Engenharia
Muzambinho
Agronômica

Indeferido. A candidata aprovada em
1º lugar é aluna do curso de
Engenharia Agronômica do
IFSULDEMINAS - Campus Machado,
portanto a transferência é interna.

giovana perri zavagli

Transferência
Interna

Bacharelado
Campus
em Engenharia
Muzambinho
Agronômica

Indeferido. O curso de Licenciatura
em Ciências Biológicas (Área
2.00.00.00-6) não é da grande área
de conhecimento das Ciências
Agrárias (Área 5.01.00.00-9).

Iago Silva tomé

Transferência
Externa

Indeferido, conforme item 3.2, II do
Bacharelado
Campus Poços edital 141/2020 (o candidato deve ter
em Engenharia
cursado o 1º período do curso de
de Caldas
da Computação
origem).

Murilo Silva Carrozza Lemos

Obtenção de
novo título

Gisele Lisboa da Costa

Obtenção de
novo título

Thays Vilas Boas

Obtenção de
novo título

Campus
Inconfidentes

(Em análise pelo colegiado do
curso)
Deferido. Candidata apta e
classificada em 3o lugar para se
ingressar no 2o Período do Curso
Superior de Tecnologia em Gestão
Ambiental (CSTGA), no período
noturno, visto que ela atendeu todos
os critérios estabelecidos no Edital
2020 para a obtenção de Novo Título.
Contudo, será necessário cumprir, ao
longo do curso, os requisitos
inerentes ao 1o período do curso
supracitado.

Indeferido: Conforme item 2.7 do
edital 141/2020: A ausência dos
documentos ocasionará o
Bacharelado
Campus Poços
indeferimento automático da
em Engenharia
de Caldas
solicitação, sem possibilidade de
da Computação
recurso.
Indeferido: Conforme item 2.7 do
edital 141/2020: A ausência dos
Bacharelado
Campus Poços documentos ocasionará o
em Engenharia
indeferimento automático da
de Caldas
da Computação
solicitação, sem possibilidade de
recurso.
Indeferido: preencheu o formulário
após o prazo (01/10/2020 14:47:42).
Conforme item 2.4 o edital 141/2020.
(2.4. O acesso ao formulário
eletrônico estará disponível até às
23h59 do dia 30 de setembro de
Licenciatura em Campus Poços
2020. Após esse período, não será
Geografia
de Caldas
mais possível acessar a página para
preenchimento das informações ou
para upload de arquivos digitalizados,
ou caso respondido o formulário
depois deste período, as respostas
não serão consideradas.)

Edital 141/2020 - Transferência interna e externa, obtenção de novo título e
reingresso
Recursos - pedidos de reconsideração
Candidato

Modalidade

Curso

Campus

Obtenção de
novo título

Tecnologia em
Gestão
Comercial

Indeferido: Conforme item 2.7 do
edital 141/2020: A ausência dos
Campus Poços documentos ocasionará o
indeferimento automático da
de Caldas
solicitação, sem possibilidade de
recurso.

Luiz Filipe da Silva

Obtenção de
novo título

Tecnologia em
Gestão
Comercial

Indeferido: Conforme item 2.7 do
edital 141/2020: A ausência dos
Campus Poços documentos ocasionará o
indeferimento automático da
de Caldas
solicitação, sem possibilidade de
recurso.

Maria Fernanda Maciel Vilas Boas

Transferência
Interna

Indeferido. Licenciatura em
Matemática encontra-se na grande
Bacharelado
Campus Pouso
área de Ciências Exatas e da Terra,
em Engenharia
Alegre
enquanto Engenharia Civil encontraCivil
se na grande área de Engenharias.

Obtenção de
novo título

Deferido e classificado (reserva).
Após a análise do recurso, o pedido
foi DEFERIDO, mas classificado em
Licenciatura em Campus Pouso 4º lugar (2º período estão previstas 2
vagas) pois apresenta menor
Química
Alegre
compatibilidade curricular em relação
aos outros TRÊS deferimentos,
conforme item 4.2 I.

Lucas Rafael dos Santos

Lucas Xavier Alves

Parecer:

