
 

 
 

 

Divulgação dos resultados dos recursos e da Composição Definitiva da 

Comissão de Seleção - PROCESSO SELETIVO 2019/2020 

 
 Recurso impetrado por Cinthia Beatriz Oliveira Santariosi: 

No Edital para Inscrição no Processo de Seleção para Ingresso no Curso de Mestrado 

do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, no item 6 da Tabela 1, na lista de 

documentos obrigatórios a serem apresentados para inscrição, consta: “Cópia de 

diploma ou certificado de conclusão de curso de graduação, com obtenção de título 

de bacharel, psicólogo ou licenciado, reconhecido pelo órgão federal competente. Os 

candidatos que ainda não concluíram seu programa de bacharelado ou licenciatura, 

deverão apresentar de instituição reconhecida pelo órgão federal competente, como 

documento de inscrição, uma declaração lavrada pelo coordenador e com data de 

previsão de conclusão do curso até março de 2020.”  

O motivo citado no recurso, explicando as razões da coordenadora não emitir o 

documento solicitado, foi que a candidata não estava matriculada, no dia 4 de 

setembro de 2019, nas disciplinas que faltavam para concluir seu curso de graduação 

neste semestre. Embora a candidata mencione que pudesse se matricular a qualquer 

momento, sua matrícula não ocorreu antes do prazo final para inscrição no processo 

de seleção para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da 

Universidade Federal de São Carlos. Desta forma, a candidata não entregou este 

documento antes do prazo final para inscrição, dia 13/09/2019. Por ser um 

documento obrigatório para todos os candidatos fazendo inscrição, o recurso foi 

indeferido. 

 

 Composição Definitiva da Comissão de Seleção: 

Alex Sandro Gomes Pessoa, Almir Del Prette, Amanda Ribeiro de Oliveira, Ana Lúcia 

Rossito Aiello, Antonio Celso de Noronha Goyos, Azair Liane Matos do Canto de Souza, 

Camila Domeniconi, Débora de Hollanda Souza, Deisy das Graças de Souza, Elizabeth 

Joan Barham, João dos Santos Carmo, Júlio César C. de Rose, Marcos Hortes Nisihara 

Chagas, Maria de Jesus Dutra dos Reis, Maria Stella Coutinho Alcântara Gil, Mariéle 

Diniz Cortez, Monalisa Muniz Nascimento, Nassim Chamel Elias, Patrícia Waltz Schelini, 

Rosemeire Aparecida Scopinho, Sabrina Mazo D’Affonseca e Zilda Aparecida Pereira 

Del Prette.   

 

São Carlos, 07 de Outubro de 2019. 

 


