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Resultado 13/2018 
Resultado Recurso da Avaliação da Prova 

A Comissão de Seleção torna público o Resultado 13 com a Lista de aprovados na 

Avaliação da Prova de conhecimento específico, esclarecendo que eventuais recursos 

devem ser encaminhados diretamente pela Plataforma Siposg no prazo de 48 horas. 

Rio Grande, 13 de novembro de 2018 

Comissão de Seleção 

 
Resultado dos Recursos da Prova de conhecimento específico (Ata 59/2018 da Câmara do PPGD) 

Recurso n. 124/2018 Prova 218 | Inscrição n. 43 Marina Nogueira Madruga 

Após a leitura do Parecer da profa. Simioni que conhece o Recurso para alterar a média final para 9,5 

pontos, manifesta-se pelo seu indeferimento para manter a reprovação da candidata. Após discussão, 

colocada em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

Recurso n. 125/2018 Prova 200 | Inscrição n. 04 Rodrigo da Silva Soares  

Após a leitura do Parecer da profa. Simioni que conhece o Recurso para alterar a média final para 12 

pontos, manifesta-se pelo seu indeferimento para manter a reprovação da candidata. Após discussão, 

colocada em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

Recurso n. 126/2018 Prova 201 | Inscrição n. 08 Mariele Cunha Rocha. 

Após a leitura do Parecer da profa. Simioni que conhece o Recurso para alterar a média final para 20 

pontos, manifesta-se pelo seu deferimento para aprovar a candidata na avaliação da prova de 

conhecimento específico. Após discussão, colocada em votação, o parecer foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Prova 

Qualidade 

da 

produção 

textual (10) 

Compreensão 

crítica do texto 

de referência 

(10) 

Aprofundamento 

teórico (20) 

Consistência 

argumentativa (20) Resultado (60) 

Primeira 

Avaliação 
201 5 4 5 5 19 

Segunda 

Avaliação 
201 6 5 6 4 21 

Média final 20 

Recurso n. 128/2018 Prova 222 | Inscrição n. 69 Fernanda Conceição Pohnmann  

Após a leitura do Parecer da profa. Simioni que conhece o Recurso para alterar a média final para 09 

pontos, manifesta-se pelo seu indeferimento para manter a reprovação da candidata. Após discussão, 

colocada em votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

Recurso n. 131/2018 Prova 221 | Inscrição n. 65 Rafael Wyse Rodrigues dos Santos 

Após a leitura do Parecer da profa. Simioni que conhece o Recurso para alterar a média final para 20,5 

pontos, manifesta-se pelo seu deferimento para aprovar a candidata na avaliação da prova de 

conhecimento específico. Após discussão, colocada em votação, o parecer foi aprovado por 

unanimidade. 

 

Prova 

Qualidade 

da 

produção 

textual (10) 

Compreensão 

crítica do texto 

de referência 

(10) 

Aprofundamento 

teórico (20) 

Consistência 

argumentativa (20) Resultado (60) 

Primeira 

Avaliação 
221 4 5 6 5 20 

Segunda 

Avaliação 
221 6 5 5 5 21 

Média final 20,5 
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