
 

 

Seleção Mestrado – Edital Geral 028/2021 – ingresso no 1º semestre de 2022 
 

Santa Maria, 03 de fevereiro de 2022. 
 
Resposta à solicitação da candidata Júlia Minetto 
 
Conforme solicitação, esclarecemos que os arquivos entregues pela candidata foram estes: 
 
- RG (com documento de identificação); 
- Diploma (com diploma de graduação); 
- Arquivo: “ou comprovantes, conforme Edital Específico) - Júlia Minetto curriculo atualizado-
mesclado-páginas-excluídas”; 
- Arquivo: “Currículo (conforme Edital Específico) - Júlia Minetto curriculo atualizado”; 
- Dois arquivos contendo históricos escolares; 
- Arquivo com o título: “Planilha de avaliação do currículo e comprovantes - tabela avaliativa-
mesclado.pdf” (com a planilha de avaliação do currículo e os respectivos comprovantes); e 
- Arquivo com o projeto. 
 
Nos arquivos: “ou comprovantes, conforme Edital Específico) - Júlia Minetto currículo 
atualizado-mesclado-páginas-excluídas” e “Currículo (conforme Edital Específico) - Júlia 
Minetto currículo atualizado” estão os currículos enviados. Mas os mesmos não cumprem o 
exigido no item 4.3.1 do Edital Específico - Mestrado em História (Código 1049) - Edital Geral 
028/2021 – ingresso no 1o semestre de 2022. O item 4.3 versa sobre a obrigatoriedade de 
documentos para que o/a candidato/a seja avaliado/a, seguido do 4.3.1, que especifica o tipo 
específico de currículo a ser enviado: 
 
“4.3 Documentos obrigatórios para avaliação dos(as) candidatos(as): 
4.3.1 - Curriculum Vitae: obrigatoriamente apresentado na forma Lattes, com atividades entre 
2017 e 2022”. 
 
Ou seja, há a obrigatoriedade de entregar o Curriculum Vitae, mas este deve estar 
obrigatoriamente na forma Lattes. A forma Lattes do currículo é o modelo usado para as pós-
graduações em todo o Brasil e por este motivo é o formado obrigatório exigido no edital. Como 
o currículo da candidata Julia Minetto não foi apresentado na forma Lattes, esta documentação 
não está em acordo com as exigências do edital citadas anteriormente. 
 
Att. 
 

 
 

João Manuel Casquinha Malaia Santos 
Presidente da Comissão de Seleção para ingresso no Mestrado – PPGH/UFSM 
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