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EDITAL Nº 4/2022 - PROEC (11.01.08) - Resultado dos Recursos 

 

 

Divulga resultado dos recursos contra o resultado - 
Processo Seletivo para ingresso na Escola Preparatória 
da UFABC – EPUFABC – ano letivo 2022. 

 

A Universidade Federal do ABC - UFABC, por meio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - 
ProEC, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado da análise dos recursos 
contra o resultado publicado - processo de seleção destinado ao preenchimento de vagas da 
Escola Preparatória da UFABC, ano letivo de 2022. 

 

1. Recursos Indeferidos 

 

1.1. Recurso não aceito pois, após revisão dos registros no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) da prova de seleção, foi confirmado que o(a) candidato(a) não finalizou a atividade 
avaliativa do dia 23/02/2022, que presença e nota final divulgadas no Resultado estão corretas. 

RG Nome completo 

503026402 Pedro Souza da Silva 

 

1.2. Recurso não aceito pois, após revisão dos registros no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) dos cinco dias da prova de seleção, foi confirmado que o(a) candidato(a) não finalizou as 
atividades avaliativas impossibilitando aferição de frequência e atribuição de nota. 

RG Nome completo 

561559855 Mateus Adilson Marques Fernandes 

 

1.3. Recurso não aceito pois, após verificação dos dados da inscrição, foi confirmada a opção 
da(o) candidata(o) pela categoria “Ampla Concorrência”. 

RG Nome completo 

60585208X Samara Karen Moreira Bueno 

 


