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EDITAL Nº 001/2021 – PPGBC 
 

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA INDEFERIENTO DE INSCRIÇÕES 
 

A Comissão de Seleção para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e 
Conservação (PPGBC/UFPI), período letivo 2021.1, no uso de suas atribuições legais e, considerando o Edital 
Nº 001/2021 – PPGBC para o preenchimento de 02 (duas) vagas remanescentes do Edital 002/2020 - PPGBC, 
torna público o resultado da análise de recursos apresentados contra o indeferimento de inscrições, listadas 
com base no número de inscrição do SIGAA, detalhado a seguir. 
 

Inscrição Parecer sobre recurso Resultado após 
recurso 

52473 A(o) candidata(o) descumpre o Edital, no tópico 1.7 "As inscrições serão realizadas 
mediante o envio de toda a documentação requerida no item 1.8, como anexo em e-
mail, enviado para o endereço ppgbc@ufpi.edu.br, conforme modelo disponibilizado 
no Anexo II do presente Edital. O e-mail deverá ser enviado a partir de 20 de 
fevereiro até às 11:59h do dia 22 de fevereiro de 2021, conforme cronograma 
definido no Anexo III deste edital”. A(O) referida(o) candidata enviou a 
documentação às 15:51 mais de três horas após o prazo. 

Indeferido 

53610 Mensagem eletrônica encaminhada para ppgbc@ufpi.edu.br não apresentava texto 
nem recurso formalizado nos moldes do ANEXO VI. MODELO DE FORMULÁRIO 
PARA RECURSOS. O envio de documentos anexados à referida mensagem, sem 
estarem atrelados a um recurso formal, descumpre o Edital, subtópico 1.8.2: “Após 
formalizada a inscrição, não será aceito o acréscimo de qualquer outro documento". 

Indeferido 

54517 Após nova análise das mensagens enviadas com a documentação para inscrição na 
seleção verificou-se que a(o) candidata(o) descumpre o Edital, no tópico 1.7 em 
diferentes pontos listados a seguir. Tópico 1.7 "As inscrições serão realizadas 
mediante o envio de toda a documentação requerida no item 1.8, como anexo em e-
mail, enviado para o endereço ppgbc@ufpi.edu.br, conforme modelo disponibilizado 
no Anexo II do presente Edital. O e-mail deverá ser enviado a partir de 20 de 
fevereiro até às 11:59h do dia 22 de fevereiro de 2021, conforme cronograma 
definido no Anexo III deste edital”. A(O) referida(o) candidata enviou a 
documentação em duas mensagens de eletrônicas independentes, a primeira às 14:58 
e a segunda às 14:59, mais de duas horas após o prazo. Ambas as mensagens não 
seguiam os moldes explícitos no Anexo II, pois não apresentavam o Título do e-mail 
como “Solicitação de Inscrição – Edital No 001/2021 – PPGBC.”, tampouco a o 
Texto do e-mail como “Eu, __________, CPF _________, venho por meio deste 
encaminhar documentação conforme discriminada nos itens 1.8 e 1.8.1, do Edital No 
001/2021 – PPGBC, para fins de formalização de minha inscrição no processo 
seletivo para preenchimento de duas (02) vagas para o Programa de Pós-Graduação 
em Biodiversidade e Conservação (PPGBC) da UFPI, em nível de Mestrado, nos 
termos do Edital supracitado. 
Declaro que tenho conhecimento e concordo com todas normas apresentadas no 
Edital. Atenciosamente, Nome do(a) candidato(a).”. 

Indeferido 

 
Floriano, 24 de fevereiro de 2021. 
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Presidente da Comissão de Seleção do PPGBC, Edital Nº001/2021 


