
Resultado do Recurso Pós Resultado Preliminar

Inscrição recurso interposto resultado Justificativa

835997
Questionou a eliminação pelo escore inferior 

a 450 pontos
indeferido

A eliminação está prevista no item 7.4 do edital

836130

Questionou a classificação de candidatos 

com cota B , mesmo sem ter vagas propias 

previstas no Edital

indeferido
O candidato de cota B foi classificado em decorrencia da 

sobra de vagas da categoria A 

836195

Questionou eliminação por falta de vagas
indeferido

As vagas estão prevista por curso e polo e definidas no 

anexo I do edital

836530
Questionou a classificação de candidatos 

com cota B , mesmo sem ter vagas propias 
indeferido

O candidato de cota B foi classificado em decorrencia da 

sobra de vagas da categoria A 

836541

Questionou por não ter sido classificada com 

a pontuação obtida
indeferido

A pontuação e  classificação do candidato está correta 

836623
Questionou eliminação por falta de vagas

indeferido
As vagas estão prevista por curso e polo e definidas no 

anexo I do edital

837815
Questionou por não ter sido classificado com 

a pontuação obtida
indeferido

A eliminação está prevista no item 7.4 do edital

838708

Questionou a troca da modalidade de cota para 

classificação

Indeferido

Não é permitido a mudança da cota pos resultado , sendo 

permitido apenas durante a fase de inscrição ou com 

recurso pos divulgação da lista de inscritos

839876

Solicitou mudança do numero do enem para 

alteração de nota
Indeferido

Nesta fase não é mais permitido fazer a troca do numero 

informado na inscrição

840296 Questionou a eliminação pelo escore inferior 

a 450 pontos
indeferido A eliminação está prevista no item 7.4 do edital
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842603

Questionou a troca da modalidade de cota e 

pontuação obtida

indeferido

Não é permitido a mudança da cota pos resultado a fim de 

ser classificado em outra cota

842687

Questionou a troca da modalidade de cota e 

pontuação obtida

indeferido
Não é permitido a mudança da cota pos resultado , sendo 

permitido apenas durante a fase de inscrição ou com 

recurso pos divulgação da lista de inscritos

843064

Questionou por não ter sido classificada com 

a pontuação obtida
indeferido

A pontuação e  classificação  do candidato está correta 

836601 improcedente Recurso não  justificado

835857

Questionou o escore divulgado

deferido

O candidato havia entrado com recurso pos lista de 

inscritos contra o escore e por erro não foi acertado.Feito 

o recálculo e atualizado o escore 

843136

Questionou a eliminação por escore zero
deferido

Feito o recálculo e atualizado o escore


