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Candidato  Solicitação Justificativa 

André Guimarães de Oliveira Indeferido 

O diploma do candidato consta como bacharel em química 

e assim foi considerado neste processo seletivo. Dessa 

forma, o fator f do cálculo do IG considerado foi 0,9. Com 

relação ao CPC, e este curso não o possui 

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

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6

eb/NTU=/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/UVXNT

UlDQQ==). Mesmo o curso alegado pelo candidato, 

química com ênfase em química tecnológica, também não 

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

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6

eb/NTU=/c1b85ea4d704f246bcced664fdaeddb6/UVXNT

UlDQSBDT00gyk5GQVNFIFFVzU1JQ0EgVEVDTk9M

00dJQ0E=). Foram verificados os CPCs de diversas outras 

habilitações de química da USP e não foi encontrado 

nenhum CPC. Com isso, e dado o prestígio da 

universidade, optou-se por atribuir o CPC 4. 

Bruna Brito Deferido 
Teste de proficiência apresentado aceito. Ocorreu um erro 

na divulgação do resultado inicial. 

Iago Santos Mesquita  Deferido 
Teste de proficiência apresentado aceito. Ocorreu um erro 

na divulgação do resultado inicial. 

Leonardo Silva Deferido 

A nota do currículo é gerada com base na 

documentação comprobatória apresentada seguindo os 

critérios de seleção para o doutorado, conforme divulgado 

no site http://epqb.eq.ufrj.br/download/processo-

seletivo/2022-1/epqb-ps-dsc-criterios-de-selecao.pdf. Com 

relação ao que o candidato preenheu no formulário de 

inscrição, houve o acréscimo de 1 período na graduação, 

aumento de 30 para 59 meses no tempo do Mestrado, e 

diminuição do tempo de IC (12 meses contabilizados 

referente a comprovação de apresentação em Jornada IC). 

Porém, ainda que com a pontuação inicial de 39,6, o 

candidato não alcança a nota de corte para entrada. 

A defesa de memorial é realizada de forma 

comparativa com os demais candidatos e conta com a 

presença de professores sem relação com os mesmos, onde 
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são avaliados quesitos que demonstram o conhecimento e 

interação do candidato com o projeto de tese proposto. 

Durante a defesa de memorial o candidato demonstrou 

entendimento insuficiente sobre o trabalho pretendido a 

desenvolver, não apresentando respostas consistentes 

quando questionado quanto ao tema, em comparação aos 

demais candidatos. 

Paula Araujo 
  

Deferido 
A documentação comprobatória da candidata foi aceita e 

sua inscrição considerada. Sua pontuação foi incluída na 

listagem dos Resultados. 

Thalles Pereira de Mello  Deferido 
A documentação comprobatória do candidato foi aceita e 

sua inscrição considerada. Sua pontuação foi incluída na 

listagem dos Resultados. 

 


