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A Comissão de Seleção de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química 

da UFSCar divulga os resultados dos recursos contra o resultado final do Processo Seletivo 

de Mestrado (Edital 03/2020): 

 

- Luana Nascimento Silva: A Comissão de Seleção de Mestrado reavaliou a documentação da 

candidata supracitada e deferiu o pedido, contabilizando o periódico índice Qualis B3 (fracionado 

pelo número de autores) e os três capítulos de livro (fracionados pelo número de autores). Indeferiu 

a contabilização de artigo no item AI pelo fato do evento não ter membros de instituição do exterior 

em sua Coordenação Geral e/ou em sua Comissão Organizadora. A pontuação da candidata foi 

corrigida para 10,08. 

 

- Thiago dos Santos Tristão: A Comissão de Seleção de Mestrado reavaliou a documentação do 

candidato supracitado e informa que seu pedido de recurso foi indeferido, conforme: 1) a IC já havia 

sido computada; 2) a publicação mencionada não é classificada de acordo com "Qualis Periódicos 

da Área de Engenharias II da CAPES" (A1 = 1; A2 = 0,85; B1 = 0,75; B2 = 0,50; B3 = 0,2; B4 = 0,1; 

B5 = 0,05); 3) os trabalhos completos em Congressos de Iniciação Científica de âmbito nacional não 

foram enviados na documentação. Segundo o edital "serão consideradas apenas publicações 

devidamente comprovadas a partir de documentação enviada ao PPG-EQ/UFSCar no ato da 

inscrição"; 4) o índice E atribuído ao curso de origem dos candidatos foi consultado no site do Guia 

do Estudante (https://guiadoestudante.abril.com.br), sendo o valor de E igual ao número de estrelas 

atribuído ao curso. Quando o curso não tem estrelas, atribuiu-se E=2, se Engenharia Química; 5) no 

histórico escolar constam disciplinas obrigatórias no curso desde 2013/2. 

  

https://guiadoestudante.abril.com.br/


A Comissão de Seleção de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química da UFSCar divulga os resultados dos recursos contra o resultado final do Processo 

Seletivo de Mestrado (Edital 03/2020): 

 
Não foram encaminhados pedidos de recursos. 

 


