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APRECIAÇÃO DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO

1. N. de Inscrição: 100 - Recurso Indeferido
A Comissão  de  avaliação  da  Linha  de  Pesquisa  Desenvolvimento  e  Sustentabilidade
reuniu-se para avaliar o recurso do candidato No. 100, mas o mesmo foi indeferido.

A Comissão gostaria de ressaltar que o mestrado sofre regularmente rigorosas avaliações
da  CAPES e que,  em função  disso,  o  processo de seleção  é  muito  rigoroso.  Nesse
sentido, a comissão orienta que o candidato procure uma maior aproximação da temática
da Engenharia Ambiental por meio de cursos específicos ou até de Pós Graduação Lato

Sensu e que também procure desenvolver uma produção científica e acadêmica afim com
a área ambiental.

A Comissão  agradece o  interesse  do candidato  no  Programa de Pós Graduação em
Engenharia Ambiental do IFF e recomenda que o candidato participe do próximo processo
seletivo.

2. N. de Inscrição: 80 – Recurso Indeferido
A Comissão  de  avaliação  da  Linha  de  Pesquisa  Desenvolvimento  e  Sustentabilidade
reuniu-se para avaliar o recurso do candidato No. 80, mas o mesmo foi indeferido.

A Comissão gostaria de ressaltar que o mestrado sofre regularmente rigorosas avaliações
da  CAPES e que,  em função  disso,  o  processo de seleção  é  muito  rigoroso.  Nesse
sentido, a comissão orienta que o candidato procure uma maior aproximação da temática
da Engenharia Ambiental por meio de cursos específicos ou até de Pós Graduação Lato

Sensu e que também procure desenvolver uma produção científica e acadêmica afim com
a área ambiental.

A Comissão  agradece o  interesse  do candidato  no  Programa de Pós Graduação em
Engenharia Ambiental do IFF e recomenda que o candidato participe do próximo processo
seletivo.

Agradecemos a compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclareci-
mentos.

Macaé, 14 de Agosto de 2012.

Romeu e Silva Neto
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental


