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Candidato  Solicitação Justificativa 

Adriano Carniel de Oliveira Deferido 

O que estava incorreto era o fator de 

formação no sistema. Este foi corrigido e o IG 

passou para 5,5, sendo então a pontuação total 

de 82,4. 

Daiane Padilha Indeferido 

No recurso, a candidata indica a possibilidade 

de haver algum erro no CPC do seu curso de 

graduação (Engenharia Química no CETIQT), 

que foi indicado na avaliação com o valor 3. 

A candidata envia também uma planilha que 

contém o CPC que ela considera como o 

correto. Tanto a planilha enviada pela 

candidata (última coluna da planilha, na linha 

9222) como o site do MEC 

(https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c

6542552b0f6eb/OTkx/c1b85ea4d704f246bcc

ed664fdaeddb6/RU5HRU5IQVJJQSBRVc1N

SUNB) indicam o CPC que está na inscrição 

da candidata como 3. Sendo assim, não há 

nenhuma alteração ou correção a ser feita na 

nota da candidata em relação ao CPC do 

curso de graduação. 

Ricardo Gonzalo Ramires Indeferido 

O CPC (Conceito Preliminar de Curso) é 

um indicador brasileiro da qualidade dos 

cursos de graduação no Brasil, que vale de 1 

a 5. No caso de universidades estrangeiras, a 

comissão de seleção do EPQB avalia qual 

CPC deve atribuir aos cursos, equiparando-os 

aos CPC's de universidades brasileiras, 

através de rankings internacionais. No caso, o 

CPC do curso de engenharia química na 

Universidade da Costa Rica recebeu o CPC de 

4, igual ao do curso de engenharia química da 

UFRJ; O cálculo do IM apresentado está 

correto; O TP de 6,5 está correto. O 

certificado enviado durante o recurso não 

https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTkx/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/RU5HRU5IQVJJQSBRVc1NSUNB
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTkx/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/RU5HRU5IQVJJQSBRVc1NSUNB
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTkx/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/RU5HRU5IQVJJQSBRVc1NSUNB
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTkx/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/RU5HRU5IQVJJQSBRVc1NSUNB
https://emec.mec.gov.br/emec/consulta-cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/OTkx/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/RU5HRU5IQVJJQSBRVc1NSUNB


                                                                         
pode ser aceito, pois o candidato apresentou 

certificado de apresentação de outro 

trabalho no mesmo congresso, de modo que 

os certificados já estavam disponíveis. A 

inclusão de documentos não é permitida na 

etapa de recurso; Por fim, tudo que o 

candidato colocou para EP foi considerado, à 

exceção dos 12 meses em docência, pois 

estágio em docência não pontua NmD por ser 

pré-requisito da bolsa de mestrado. O 

candidato calculou tgrad erradamente, pois é 

o número de meses e não de períodos 

cursados. Assim, o EP do candidato também 

está calculado de forma correta, segundo os 

critérios de seleção. 

 

 


