
1 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS 

CAMPUS MACHADO 

 

Resultado dos recursos referentes à divulgação das notas da 2
a
 e 3

a
 etapas 

 

A Comissão de Avaliação do Processo Seletivo do Programa de Mestrado Profissional em 

Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFSULDEMINAS, no uso de suas atribuições, divulga o 

resultado dos recursos da divulgação das notas da 2
a
 e 3

a
 etapas, referente ao Edital Nº 27/2017.  

 

Inscrição Resultado Considerações 

85039 

 
Indeferido 

De acordo Anexo V do edital: 

- A graduação foi pontuada no item 2; 

- No item 5, não foi considerada a atuação de 05/10/2014 a 04/10/2016 por 

não especificar a área, pois foi apresentado o termo aditivo de contrato. 

- No item 14, foram comprovados 3 semestres. 

- No item 16 não foram consideradas as atas internas apresentadas. 

- Os itens 4, 17 e 18 foram pontuados de acordo com mencionado no recurso; 

85051 Indeferido 

- A avaliação individual da 3a etapa está disponível na Secretaria do Mestrado 

do Campus Machado para consulta de cada candidato. 

- Após revisão do currículo, a nota foi mantida. 

85533  Indeferido 

- De acordo com os critérios de avaliação do currículo (Anexo V), os itens D 

até I são valorados no máximo em 50 pontos. 

- De acordo com o item 6.5.5 do edital, a parte escrita e a defesa oral dos 

planos de trabalho de cada candidato foram avaliadas por uma banca 

composta por 3 (três) docentes do Programa, de acordo com os critérios do 

anexo IV. Na parte escrita, o plano de trabalho. A avaliação dos membros da 

banca está disponível na Secretaria do Mestrado do Campus Machado para 

consulta. 

 

 

Machado, 23 de junho de 2017. 

 

Comissão de Processo Seletivo 
Programa de Mestrado Profissional em  

Ciência e Tecnologia de Alimentos 

Portaria n
o
 40/2017 

 


