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EDITAL Nº 19/2020-PEF  
 

O Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes, 
coordenador do Programa de Pós-
Graduação Associado em Educação 
Física (PEF) UEM/UEL, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias. 

 

Considerando o Regulamento do Programa Associado de Pós-Graduação em 
Educação Física – UEM/UEL, aprovado pela Resolução no 124/2018-CI/CCS; 

considerando o Edital nº 11/2020-PEF - Processo Seletivo Stricto-Sensu 2021-
1; 

considerando o Edital nº. 16/2020-PEF – resultado da Fase 1; 
considerando o Edital nº. 18/2020-PEF – resultado da Fase 2 e classificação 

final dos candidatos do Processo de Seleção de Aluno Regular para a Turma 2021; 
considerando a interposição de recurso para reconsideração da avaliação. 

 

TORNA PÚBLICO: 
 

O resultado da análise da solicitação do(a) candidato(a) Código       
29/2020-PEF observados os editais do Processo de Seleção Stricto-Sensu 2021-1, 
conforme segue: 

 

a) Revisão das notas da Fase 1 – Indeferida - Prazo recursal encerrado após 
48 horas da publicação do Edital nº 16/2020-PEF; 
 

b) Revisão da nota da Fase 2 – Mantidas as notas - A Comissão Examinadora, 
reunida em 10/12/2020, decidiu manter as notas do(a) candidato(a) por haver 
unanimidades de que as notas atribuídas foram condizentes com o 
desempenho do(a) candidato(a) em cada dimensão avaliada na fase 2;  
 

c) Solicitação de divulgação de valores individuais das notas de cada item – 
Indeferida - A Comissão Examinadora, reunida em 10/12/2020, considerou 
que as notas de cada dimensão em cada fase de avaliação (Edital nº 16 e     
nº 18/2020-PEF) já são informações suficientes para que o(a) candidato(a) 
tenha conhecimento do seu desempenho parcial e geral no processo de 
seleção. 
 

PUBLIQUE-SE. 
Maringá, 16 de dezembro de 2020. 

 
 

 
 

Prof. Dr. Wendell Arthur Lopes 
Coordenador 
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