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Estudante Gustavo Bigetti Guergoletto reapresentou os documentos dos itens d; h e k de forma satisfatória.
Fica pendente o Item e (comprovante válido de proficiência em língua estrangeira), o qual ainda está dentro
do prazo, conforme descrito no Edital 17/2022 no ponto:  

                                                    6.III.e.i - A entrega, via e-mail de seus respectivos Programas de Pós
Graduação, conforme indicado no Anexo I, do                                                                         comprovante
válido de proficiência em língua estrangeira é admitida até a data de 26/03/2022, [...])

Nesses termos, aguarda-se a entrega deste documento para se recomendar a homologação da candidatura
do referido estudante.

Ainda dentro do prazo e, com a autorização da Presidente da Comissão do Edital 17/2022, Profª Maria
Claudia, foi aceita a submissão da inscrição da estudante de doutorado do PPGTE Deise Aparecida de
Oliveira, a qual apresentou parcialmente a documentação exigida para cumprir os requisitos do edital,
faltando a entrega dos seguintes itens:

- Item a (rever pontuação Coeficiente de Rendimento no Doutorado);

- Item b;

- Item e - comprovante de proficiência, sobre o qual o edital dispõe (6.III.e.i - A entrega, via e-mail de seus
respectivos Programas de Pós Graduação, conforme indicado no Anexo I, do comprovante válido de
proficiência em língua estrangeira é admitida até a data de 26/03/2022, [...])

- Item i;

- Item f;.

- Item g;

- Item h.

Nesses termos, não se recomenda a homologação da candidatura da referida estudante.

Este oficio não representa a decisão final da Comissão de Bolsas, por haver período previsto para
interposição de recursos referentes à homologação conforme cronograma Edital supramencionado.
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(according to official Brasilia-Brazil �me), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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