
  

 
São Paulo, 06 de julho de 2018. 

 
 
A Comissão Examinadora do Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em 
Formação de Professores com Ênfase no Ensino Superior, designada pela portaria n° 077, de 18 de 
abril de 2018, e de acordo com o Edital IFSP nº 283/2018, torna pública a resposta aos recursos 
recebidos em 05/07/2018, em relação à divulgação do resultado preliminar. 
 
 

CPF Resultado Análise 
017.587.141-82 Indeferido De acordo com o edital, não foram pontuados os currículos 

lattes sem comprovação documental: 
3.4 G – Cópia do currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, 
com comprovação das atividades a serem pontuadas e da experiência 
docente. Somente será aceito esse tipo de currículo e um tutorial para 
elaboração do Currículo Lattes está disponível em 
https://spo.ifsp.edu.br/manuais-e-procedimentos-pesquisa. (grifo nosso)  
3.4.2. É vedado o acréscimo de documentos à inscrição após o seu 
recebimento pelo setor de Protocolo do Campus São Paulo. 

 
748.432.146-04 Indeferido De acordo com o edital, não foram pontuados os currículos 

lattes sem comprovação documental: 
3.4 G – Cópia do currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, 
com comprovação das atividades a serem pontuadas e da experiência 
docente. Somente será aceito esse tipo de currículo e um tutorial para 
elaboração do Currículo Lattes está disponível em 
https://spo.ifsp.edu.br/manuais-e-procedimentos-pesquisa. (grifo nosso)  
3.4.2. É vedado o acréscimo de documentos à inscrição após o seu 
recebimento pelo setor de Protocolo do Campus São Paulo. 

 
319.518.658-63 Indeferido De acordo com o edital, não foram pontuados os currículos 

lattes sem comprovação documental: 
3.4 G – Cópia do currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, 
com comprovação das atividades a serem pontuadas e da experiência 
docente. Somente será aceito esse tipo de currículo e um tutorial para 
elaboração do Currículo Lattes está disponível em 
https://spo.ifsp.edu.br/manuais-e-procedimentos-pesquisa. (grifo nosso)  
3.4.2. É vedado o acréscimo de documentos à inscrição após o seu 
recebimento pelo setor de Protocolo do Campus São Paulo. 

 
250.631.608-67 Deferido 

parcialmente 
De acordo com o edital, não foram pontuados os currículos 
lattes sem comprovação documental: 
3.4 G – Cópia do currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, 
com comprovação das atividades a serem pontuadas e da experiência 
docente. Somente será aceito esse tipo de currículo e um tutorial para 
elaboração do Currículo Lattes está disponível em 
https://spo.ifsp.edu.br/manuais-e-procedimentos-pesquisa. (grifo nosso)  
3.4.2. É vedado o acréscimo de documentos à inscrição após o seu 
recebimento pelo setor de Protocolo do Campus São Paulo. 
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Foi retificada a nota referente ao número de cursos de 
graduação. 
Pontuação final passa a 18,25 
 

263.081.908-61 Indeferido 
 

De acordo com o edital, não foram pontuados os currículos 
lattes sem comprovação documental: 
3.4 G – Cópia do currículo cadastrado e atualizado na Plataforma Lattes, 
com comprovação das atividades a serem pontuadas e da experiência 
docente. Somente será aceito esse tipo de currículo e um tutorial para 
elaboração do Currículo Lattes está disponível em 
https://spo.ifsp.edu.br/manuais-e-procedimentos-pesquisa. (grifo nosso)  
3.4.2. É vedado o acréscimo de documentos à inscrição após o seu 
recebimento pelo setor de Protocolo do Campus São Paulo. 
 

De acordo com o edital: 
6.3 H Na avaliação da Prova de Redação, serão considerados os seguintes 
critérios: coesão, coerência, correção gramatical e consistência na 
argumentação (0 a 15 pontos) e conteúdo pedagógico (0 a 15 pontos). 

 
A redação foi corrigida por 4 professores diferentes, sendo dois 
da área de Letras e dois da área de Pedagogia. Notas parciais 
foram atribuídas em relação à:  fidelidade à proposta 
apresentada (5 pontos), consistência teórica – utilização de 
referências contidas na proposta ou outras (6 pontos), análise 
crítica fundamentada (4 pontos), correção gramatical (5 
pontos), coesão e coerência (5 pontos), argumentação (5 
pontos).   
 

 
 
Comissão Examinadora do Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Formação 
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* O original encontra-se assinado na Coordenadoria de Registros Escolares de Pós-Graduação 


