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CURSO CANDIDATO RECURSO RESULTADO 
RECURSO

MOTIVO DO INDEFERIMENTO

LICENCIATURA EM QUÍMICA (34) ANA CAROLINA GUSE Renda Indeferido

A candidata Ana Carolina Guse solicita em seu recurso a 
consideração de todos os meses do ano para cálculo da média 
salarial familiar. Considerando o exposto no Inciso I do Art. 7º da 
Portaria Normativa nº 18/MEC, de 11 de outubro de 2012, que 
estabelece que, para o cálculo da renda familiar bruta mensal per 
capita deve-se levar em consideração, no mínimo, os três meses 
anteriores à data de inscrição do estudante no concurso seletivo 
da Instituição Federal de Ensino, a Comissão de Análise de Renda 
realizou o cálculo considerando os meses de referência outubro, 
novembro e dezembro de 2019, cumprindo com o requisito 
mínimo estabelecido e com o previsto no item 4.2.4.2 do Anexo 
III do EDITAL 33/2019 - PROGRAD. Diante do exposto, indefiro a 
presente solicitação mantendo o parecer proferido pela 
comissão citada. LEANDRO WAIDEMAM Diretor de Graduação e 
Educação Profissional

Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

CÂMPUS: Campo Mourão
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ENGENHARIA QUÍMICA (54) JULIA MAROCHIO CAVALEIRO Renda Indeferido

A candidata Júlia Marochio Cavaleiro solicita em seu recurso a 
reconsideração do lançamento 10.019 do demonstrativo "Folha 
Normal - 10/2019" com valor de R$198,93 pelo valor de 
R$85,68 de forma a compensar a posterior reposição em folha e a 
revisão dos valores dos lançamentos 29.008 e 29.009 dos 
demonstrativos "Folha Normal - 11/2019" e "Folha Normal - 
12/2019" de modo que sejam reclassificados como "estornos e 
compensações referentes a períodos anteriores". No que diz 
respeito à primeira solicitação, a candidata expõe que o 
lançamento número 10.019 com valor de R$-112,65 do 
demonstrativo "Folha Normal - 12/2019" trata-se de lançamento 
de "Reposição" referente ao lançamento 10.019 do 
demonstrativo "Folha Normal - 10/2019" com valor de 
R$198,93. A análise dos demonstrativos de pagamento indica 
que, na "Folha Normal - 12/2019", o lançamento 10.019 refere-
se a "Reposição" referente ao período de 29/05/2019 a 
31/10/2019. Assim, não fica explícito que a "Reposição", de 
forma integral, refere-se ao demonstrativo "Folha Normal - 
10/2019" conforme declara a requisitante. Com relação à 
segunda solicitação, a candidata expõe que os lançamentos 
29.008 e 29.009 dos demonstrativos "Folha Normal - 11/2019" e 
"Folha Normal - 12/2019" referem-se a compensações de ação 
judicial que visa reparação de perdas passadas em folha conforme 
processo anexo à solicitação. A análise dos referidos 
demonstrativos indicam que os lançamentos 29.008 e 29.009 
referem-se, respectivamente, 

ao Adicional por Tempo de Serviço (25%) e à 6ª parte (20%) do 
Pro Labore Int. GOE-LC 1144/11-AJ (lançamento 08.511) de 
Natureza Normal nos períodos 11/2019 e 12/2019 e não de 
Natureza "Estorno" conforme solicita a requisitante. 
Adicionalmente, tais lançamentos não são passíveis de exclusão 
para fins de cálculo da renda familiar bruta per capta por não se 
enquadrarem nos itens I, II e III da metodologia de Cálculo da 
Renda familiar bruta mensal per capita presente no Anexo III do 
EDITAL 33/2019 - PROGRAD. Diante do exposto, indefiro a 
presente solicitação mantendo o parecer proferido pela 
Comissão de Análise de Renda. LEANDRO WAIDEMAM Diretor de 
Graduação e Educação Profissional


