
Processo Seletivo de Candidatos a Aluno Regular para ingresso no 2º Semestre de 2021 no 

Curso de DOUTORADO aos portadores de Diploma de Mestre (strictu sensu) 

 

EDITAL nº 07-2021 

 

A Comissão analisou as solicitações de reconsideração apresentadas pelos candidatos frente 

ao resultado preliminar e deliberou: 

 

Eliezer Costa Silva: 

Solicitação: Anulação da questão da prova que continha o termo “ligação tipo iono-

covalente” devido ao fato de a bibliografia apresentá-lo como “ligações interatômicas que 

são parcialmente iônica e parcialmente covalente” ou “ligação mista iônica-covalente”. 

Resposta: O termo “ligação iono-covalente” é equivalente aos termos “ligações 

interatômicas que são parcialmente iônica e parcialmente covalente” ou “ligação mista 

iônica-covalente”. 

Resultado: Solicitação indeferida. 

 

Aline Vasconcelos Duarte 

Solicitação: recontagem dos pontos da Análise do Currículo Lattes (ACL). 

Resposta: De acordo com os documentos comprobatórios válidos submetidos na etapa de 

inscrição, a candidata obteve 4,0 pontos para Iniciação Científica, 1,0 ponto para Monitoria 

de Disciplina de Graduação, 2,0 pontos para Estágio Curricular de Graduação, 0,4 pontos 

para Prêmio Recebido, 2,7 pontos para Publicação de Artigo em Periódico, 1,5 pontos para 

Autoria de Capítulo de Livro, 0,25 pontos para Apresentação de Trabalho em Congresso de 

Iniciação Científica, 0,25 pontos para Apresentação de Trabalho em Congresso Nacional e 

0,75 pontos para Apresentação de Trabalho em Congresso Internacional, totalizando 12,850 

pontos, resultando em ACL = 6,276, tal como publicado no Resultado Preliminar. A candidata 

não anexou documento comprobatório para o item Bolsa de Estudos no ato da inscrição. 

Resultado: Solicitação indeferida. 

 

Laís Taguchi Possari 

Solicitação: Recontagem dos pontos da Análise do Currículo Lattes (ACL). 

Resposta: De acordo com os documentos comprobatórios válidos submetidos na etapa de 

inscrição, a candidata obteve 2,0 pontos para Iniciação Científica e 0,5 pontos para 

Publicação de Trabalhos Completos em Anais de Congresso Nacional, totalizando 2,500 

pontos, resultando em ACL = 4,038, tal como publicado no Resultado Preliminar. O 

documento anexado pela candidata no ato da inscrição para comprovação do item Autoria 

de Capítulo de Livro não é válido. A candidata não anexou documento comprobatório para o 

item Bolsa de Estudos no ato da inscrição. 

Resultado: Solicitação indeferida. 

 

Douglas da Silva 

Solicitação: Recontagem dos pontos da Análise do Currículo Lattes (ACL). 

Resposta: De acordo com os documentos comprobatórios válidos submetidos na etapa de 

inscrição, o candidato obteve 3,834 pontos para Iniciação Científica, 2,0 pontos para Estágio 

Curricular de Graduação, 0,5 pontos para Atuação Profissional em Empresa, 2,0 pontos para 

Bolsa de Estudos, 3,0 pontos para Publicação de Artigo em Periódico e 0,125 pontos para 



Apresentação de Trabalho em Congresso de Iniciação Científica, totalizando 11,459 pontos, 

resultando em ACL = 5,975, tal como publicado no Resultado Preliminar. O documento 

anexado pelo candidato no ato da inscrição para comprovação de um dos artigos publicados 

em periódico está incompleto e, portanto, não é válido. 

Resultado: Solicitação indeferida. 

 

 

São Carlos-SP, 19 de julho de 2021 

Prof. Dr. Leonardo Bresciani Canto 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 


