
EDITAL 06/2020 – PROCESSO SELETIVO: MESTRADO

O Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (PPGSS), no uso de suas atribuições e competências, resolve: 

1. Em razão da inconsistência entre o item 7.3 do Edital nº 02/2020 e o modelo de 
projeto  de  pesquisa  disponibilizado  pelo  PPGSS,  os  seguintes  candidatos,  que  no 
resultado preliminar da avaliação do projeto de pesquisa foram desclassificados, mas 
que haviam apresentado 12 (doze) páginas incluída a capa e excluída a folha de rosto, 
tiveram seus  respectivos  projetos  avaliados,  aos  quais  foram atribuídas  as  seguintes 
notas:

CANDIDATO NOTA

Ana Flávia Melillo Ramos 36

Bianca de Laet Duarte Almeida Rosa 59

Cíntia Fernanda Marques 40

Dayane Aparecida de Oliveira 62

Déborah Roberta Soares Glória 78

Eliana do Carmo dos Santos Gonzaga 84

Flávia Héllen Moreira Magela 77

Isabela Resende Corrêa 60

Kariny de Amorim Silva 43

Ludmila Pacheco Lopes 76

Maria do Carmo Elias 55

Maria Graziela de Souza 51

Simone Reis de Oliveira 58

1.1. Em observância ao item 13.1 do Edital nº 02/2020, aos candidatos elencados no 
quadro do item 1 deste Edital será lícita a apresentação de recurso à avaliação do projeto 
de pesquisa, no prazo de 02 (dois) dias úteis.

1.1.1. O canditado que não estiver elencado no quadro do item 1 deste Edital não poderá 
apresentar recurso,  uma vez que a nota atribuída ao seu projeto de pesquisa já fora 



divulgada no dia 15 de dezembro de 2020 e o correspondente prazo recursal já encontra-
se expirado.

1.2.  Os  recursos  deverão  ser  encaminhados  ao  endereço  eletrônico  do  PPGSS 
(mestrado.ssocial@ufjf.edu.br) até o dia 23 de dezembro de 2020. 

1.3.  O  resultado  dos  recursos  serão  divulgados  no  sítio  do  Programa 
(www.ufjf.br/ppgservicosocial)  no dia 28 de dezembro de 2020, data em que também 
será publicado o resultado definitivo da avaliação do projeto de pesquisa.

2. Altera-se o cronograma de atividades e prazos, constante no item 15 do Edital nº 
02/2020, conforme apresentado abaixo:

Inscrição: 26 de outubro a 10 novembro de 2020;

Homologação das inscrições: 16 de novembro de 2020;

Recursos: 16 de novembro de 2020 a 19 de novembro de 2020;

Publicação da homologação definitiva das inscrições: 20 de novembro de 2020;

Confirmação da banca: 20 de novembro de 2020;

Resultado da avaliação do projeto: 15 de dezembro de 2020;

Recursos até: 17 de dezembro de 2020;

Publicação do resultado definitivo da avaliação do projeto: 28 de dezembro de 2020;

Entrevistas individuais remotas: 19 a 26 de janeiro 2021;

Resultado das entrevistas: 28 de janeiro de 2021;

Recursos até: 02 fevereiro de 2021;

Publicação do resultado definitivo da avaliação das entrevistas: 05 de fevereiro de 2021;

Resultado final: 08 de fevereiro de 2021;

Recursos até: 10 de fevereiro de 2021;

Resultado com a classificação final definitiva: 12 de fevereiro de 2020.
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