
Resultado da análise de recursos de candidatos que concorreram à seleção referente ao Edital 

Extraordinário de seleção PRPGP/UFSM Nº 029/2022, de 12 de agosto de 2022, para ingresso 

no segundo semestre letivo de 2022 

 

A escala de notas da ETAPA 1, referente ao ANEXO 1 do edital, varia de 0 (zero) a 10 (dez) e da 

ETAPA 2, referente ao ANEXO 2 do edital, varia de 0 (zero) a 100 (cem). O Colegiado do 

Programa de Pós-Graduação em Agronomia recebeu e analisou os recursos dos seguintes 

candidatos:  

 

GABRIEL FLECK DA ROSA (inscrição: 2581): A documentação foi revisada. Os documentos 

de submissão de artigo (anexo 1.2.1) e de avaliação do editor e dos revisores solicitando revisões 

requeridas nos artigos de acordo com os comentários (anexos 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 e 1.3.5) não 

comprovam o aceite para publicação dos artigos científicos e, portanto, não foram pontuados. O 

artigo com ISSN 2525-8761 (anexo 1.4.1) não tem classificação conforme o Qualis-CAPES na área 

de Ciências Agrárias I - classificação de periódicos quadriênio 2013-2016 e, portanto, não foi 

pontuado. Assim, o candidato atingiu a pontuação 9,583 pontos na ETAPA 1 e 0,000 pontos na 

ETAPA 2, atingindo a NOTA FINAL = (9,583×0,4)+(0,000×0,06) = 3,833 (três vírgula oito três 

três) e, portanto, não classificado, pois a pontuação mínima para a classificação do candidato é 

5,500 (cinco vírgula cinco zero zero); e  

 

LUCAS BAUER DOS SANTOS (inscrição: 2606): A documentação foi revisada. O documento 

(atestado que ministrou aulas no projeto “Horta na Escola”) não foi pontuado, pois não se enquadra 

nos itens de pontuação previstos no edital. Assim, o candidato atingiu a pontuação 9,375 pontos na 

ETAPA 1 e 0,000 pontos na ETAPA 2, atingindo a NOTA FINAL = (9,375×0,4)+(0,000×0,06) = 

3,750 (três vírgula sete cinco zero) e, portanto, não classificado, pois a pontuação mínima para a 

classificação do candidato é 5,500 (cinco vírgula cinco zero zero). 

 

Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, em 16 de setembro de 2022 


