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  RESULTADO DE REQUERIMENTO DE RECONSIDERAÇÃO E DE RECURSOS 

Assunto: Requerimento de Reconsideração e de recursos referente ao processo da 

candidata: 202000472028170 

Encaminhamento: Apreciação de reconsideração do recurso pelo Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação do PGPDE, encaminhado à Comissão do processo 

seletivo para mestrado e doutorado 2020/02 no dia 22 de novembro as 21h 42m 

enviado ao endereço eletrônico selecaopgpde2020@gmail.com. 

Resultado: No dia 26 de novembro de 2020, realizou-se uma Reunião Extraordinária 

do Colegiado de Pós-graduação do Programa de Psicologia do Desenvolvimento e 

Escolar (PGPDE), para análise do pedido de reconsideração referente ao Processo 

Seletivo do Programa.  

Deliberação: Após discussão do requerimento, o Colegiado deliberou pelo 

acompanhamento do parecer de indeferimento da Comissão de Seleção ratificando o 

não cumprimento dos critérios do Edital conforme citado abaixo: 

 

Nota Técnica – O indeferimento procedeu segundo os destaques do Edital 

01/2020 e Edital 02/2020: 

4.1 - As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao(s) curso(s) de Mestrado 
Acadêmico/ Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia do 
Desenvolvimento e Escolar, para o Segundo Período Letivo de 2020, deverão ser 
efetuadas por meio do sistema de submissão no sítio 
https://inscpos.unb.br/index.php?edital=lista a partir de 00h01min do dia 26 de 
outubro de 2020 até às 23h59min do dia 13 de novembro de 2020 (horário 
oficial de Brasília/DF). Será admitida a inscrição somente via internet. Os 
candidatos deverão encaminhar, ao mesmo sítio, a documentação exigida no 
item Erro! Fonte de referência não encontrada., conforme formato especificado. 

4.4.1 O/a candidato/a é responsável pelo envio de documentos autênticos, 
completos, legíveis e em posição correta. Serão desconsiderados 
documentos ilegíveis, invertidos, cortados ou com erro de 
digitalização. Terão as inscrições homologadas pela Comissão de 
Seleção apenas os candidatos que apresentarem toda a 
documentação exigida no item Erro! Fonte de referência não 
encontrada., dentro do prazo previsto no presente Edital. 

 

Brasília, DF, 27 de novembro de 2020.  

 

 A Coordenação de Pós-Graduação do PGPDE 
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