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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO 
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

 

PROCESSO SELETIVO DE MONITORIA BOLSISTA/VOLUNTÁRIA 2022  
 

 

RESULTADO DOS RECURSOS AO RESULTADO FINAL PRELIMINAR 

 A Universidade do Estado do Pará/UEPA, através do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde/CCBS, torna 
público o julgamento dos recursos impetrados ao RESULTADO FINAL PRELIMINAR, mediante as condições estabelecidas 
no Edital nº 51 / 2022-UEPA de 02 de maio de 2022, como segue:  

 
I. DO RESULTADO:  

 
1.1. CURSO DE ENFERMAGEM 

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 23h e 29’, onde a 
requerente solicita revisão de prova e 
esclarecimentos sobre a pontuação 
dada.  

Enfermagem Pediátrica 
/NATÁLIA ALANA SILVA DA 

CONCEIÇÃO  
INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, esta 

Banca avaliadora mantém a nota (7,00), na 

prova teórica, considerando que a candidata 

errou 03 (três) questões objetivas, não sendo 

possível a alteração da nota.  

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 10.06.2022, as 08h e 10’,  onde a 
requerente solicita revisão de prova e 
correção de turno. 

Enfermagem Clínica e 
Cirúrgica/LAURA CAROLINE 

DE SENA MIRANDA 
INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, a Banca 

Avaliadora INDEFERE a solicitação 

considerando que a candidata apresentou 

fragilidades quanto a definição da temática 

referente a sistematização de assistência de 

enfermagem. Retifica-se a correção do turno 

da MANHÃ para a TARDE.   

    

 
Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 18h e 20’, onde a 
requerente solicita revisão da nota  

Enfermagem Comunitária II 
/ARIADNA FERNANDES 

NORONHA 
DEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, esta 

Banca avaliadora fez a recontagem de pontos 

e a revisão da prova sendo a nota alterada de 

9,90 para 10,00, empatando com o primeiro 

lugar, Camila Oliveira dos Santos, o critério de 

desempate “estar cursando série mais 

adiantada”, passando a requerente do 

segundo para o primeiro lugar. 

    

 
 
Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 10.06.2022, as 21h e 44’, onde a 
requerente solicita correção de turno 
da bolsa da manhã para a tarde. 

Gerenciamento dos Serviços 
da Rede de Atenção à Saúde 

/SHELLY LEÃO RAMOS 
DEFERIDO  

A alegação da candidata que o turno 
da vaga bolsista foi trocado na 
publicação do resultado preliminar é 
factível. A assessoria pedagógica do 
Curso de Enfermagem é favorável ao 
pleito. 

    

 

 

 

 



2 
 

CURSO DE ENFERMAGEM – CONTINUAÇÃO 

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 19h e 49’,  onde o 
requerente solicita correção de turno 
da bolsa da manhã para a tarde. 

Histologia Humana /PEDRO 
LUCAS CARRERA DA SILVA  

DEFERIDO 

A alegação do candidato que o turno da vaga 

bolsista foi trocada na publicação do resultado 

preliminar é factível. A assessoria pedagógica 

do Curso de Enfermagem é favorável ao pleito. 

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 22h e 05’, onde a 
requerente solicita reavaliação do 
resultado.  

Microbiologia/JULIANA PAES 
DE MORAES 

INDEFERIDO 

A candidata, mesmo estando no último 

semestre, poderá assumir a monitoria até a 

sua colação de grau, quando será desligado 

automaticamente e chamado então o 2º 

colocado (se houver) para assumir a vaga. 

Assim, a vaga não ficará ociosa. A Assessoria 

Pedagógica do Curso de Enfermagem , 

enquanto parte da Comissão do processo, 

manifesta-se pelo INDEFERIMENTO do pleito. 

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 19h e 49’, onde o 
requerente solicita correção de turno 
da bolsa da tarde para manhã. 

Microbiologia/DANIEL PINTO 
DOS SANTOS 

DEFERIDO 

A alegação do candidato que o turno com vaga 

bolsista foi trocado na publicação do resultado 

preliminar é factível, e a Assessoria 

Pedagógica do Curso de Enfermagem é de 

parecer favorável ao pleito. 

    
 

1.2. CURSO DE FISIOTERAPIA 

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 15h e 17’, onde o 
requerente solicita revisão de prova. 

Habilidades Profissionais 
I/JOSÉ RAILSON DE SOUZA 

OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, esta 

Banca avaliadora mantém a nota (5,00), 

permanecendo o candidato eliminado na prova 

escrita.  

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 17h e 41’, onde a 
requerente solicita explicações 
relativas a publicação do conteúdo e 
revisão de todas as questões da prova.  

Eixo Morfofuncional I – 
Manhã/FERNANDA ALENCAR 

FRANCO DE SÁ 

DEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, a Banca 

avaliadora, em atendimento a solicitação da 

candidata reavaliou todas as questões da 

prova, o que resultou na reavaliação de todos 

os concorrentes, havendo mudança de notas, 

sem alteração na classificação final. 

Após a revisão da prova, houve alteração nas 

notas dos seguintes candidatos:  

1.Fernanda Alencar Franco de Sá, teve a nota 

alterada de 9,60 para 9,70, ficando aprovada 

em 2º lugar com a média 9,60 no computo 

geral. 

2. Henrique Yudi de Jesus Monma, teve a nota 

alterada de 9,30 para 9,45, ficando aprovado 

em 1º lugar com a média 9,72 no computo 

geral. 

Os demais candidatos permaneceram com as 

mesmas notas.  

    
 

] 
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1.3. CURSO DE MEDICINA 

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 10.06.2022, as 20h e 58’,  onde o 
requerente solicita recontagem de nota. 

HP6 – Habilidades 
Profissionais 6 (Clínicas em 

Doenças da Pele)/JOÃO 
GABRIEL SILVA VALENÇA 

DEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, esta 

Banca avaliadora fez a recontagem de pontos 

e a revisão da prova sendo a nota alterada de 

6,00 para 6,25, permanecendo o candidato 

eliminado na prova escrita.  

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 18h e 52’,  onde o 
requerente solicita esclarecimentos 

ASE–MORFOFUNCIONAL 1 e 
2 (Anatomia,Histologia, 

Citologia e  Microbiologia, 
Imunologia)/FRANCINEI 

GOMES PINTO 

DEFERIDO 

Em virtude de no resultado preliminar ter sido 

publicado equivocadamente como Eliminado 

por Falta, o candidato tomou ciência de sua 

nota (5,52), na coordenação. 

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 20h e 19’, onde o 
requerente solicita esclarecimentos e  
revisão de nota  

ASE–MORFOFUNCIONAL 1 e 
2 (Anatomia,Histologia, 

Citologia e  Microbiologia, 
Imunologia)/LEONARDO 

BARBOSA DUARTE 

INDEFERIDO 

Em virtude de no resultado preliminar ter sido 

publicado equivocadamente como Eliminado 

por Falta, o candidato tomou ciência de sua 

nota (3,90), na coordenação. 

Desta feita, após análise do recurso 

apresentado, esta Banca avaliadora mantém a 

nota permanecendo o candidato eliminado na 

prova escrita. 

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 23h e 33’, onde o 
requerente solicita revisão de nota.  

ASE–MORFOFUNCIONAL 1 e 
2 (Anatomia,Histologia, 

Citologia e  Microbiologia, 
Imunologia)/LUCAS DIAS 

SILVA 

INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, esta 

Banca avaliadora mantém a nota (6,45), 

permanecendo o candidato eliminado na prova 

escrita.  

    

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 21h e 10’, onde o 
requerente solicita esclarecimentos e 
revisão de nota.  

ASE–MORFOFUNCIONAL 1 e 
2 (Anatomia,Histologia, 

Citologia e  Microbiologia, 
Imunologia)/PEDRO 
HENRIQUE LAGO DE 

OLIVEIRA   

INDEFERIDO 

Em virtude de no resultado preliminar ter sido 

publicado equivocadamente como Eliminado 

por Falta, o candidato tomou ciência de sua 

nota (2,50), na coordenação. 

Desta feita, após análise do recurso 

apresentado, esta Banca avaliadora mantém a 

nota permanecendo o candidato eliminado na 

prova escrita. 
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1.4. CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 16h e 55’,  onde a 
requerente solicita transferência de 
componente curricular. 

Educação Física adaptada/ 
Fundamentos da Educação 
Especial e Educação Física/ 
ROBERTA GUEDES SILVA 

INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, temos a 

informar que não há possibilidade de troca de 

componente após a inscrição.  

    
Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 16h e 57’,  onde a 
requerente solicita correção na ordem 
de classificação. 

Fundamentos e Métodos do 
Esporte/ Práticas 

esportivas/GABRIELA ALVES 
ALENCAR 

DEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, temos a 

informar que a publicação do resultado deste 

componente ocorreu por ordem alfabética, e 

será feita a devida correção.  

    

 

1.5. CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - CURSO DE ENFERMAGEM 

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 18h e 46’,  onde a 
requerente solicita transferência de 
componente curricular. 

Fisiologia Humana/VIVIAN DE 
PAULA CARDOSO DE 

OLIVEIRA 

INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, temos a 

informar que não há possibilidade de troca de 

componente após a inscrição. 

    

 

1.6. MARABÁ - CURSO DE MEDICINA 

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 14h e 38’, onde o 
requerente questiona conteúdo 
cobrado na prova.  

Módulo Morfofuncional II – 
ASE 4;5 e 6/MIGUEL LUCIANO 

RODRIGUES DA SILVA 
JUNIOR 

INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, esta 

Banca avaliadora informa que as questões 

citadas foram anuladas e os pontos 

redistribuídos nas demais questões, antes da 

divulgação do resultado preliminar.  

    

 

1.7. SANTARÉM - CURSO DE MEDICINA 

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 20h e 24’, onde o 
requerente solicita revisão da prova 
escrita.  

Habilidades Clínicas – Med 7  
/JOÁS CAVALCANTE 

ESTUMANO 
INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, esta 

Banca avaliadora mantém a nota da prova 

escrita (7,32), permanecendo o candidato na 

mesma colocação.  
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1.8. TUCURUÍ - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA  

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado do 
dia 09.06.2022, as 18h e 07’, onde o 
requerente solicita revisão de nota na 
prova teórico/Prática.  

Fundamentos e Método das 
lutas  e Artes Marciais / 

Práticas Esportivas 
/ADEMAR SOUSA DE 

ARAGÃO  

DEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, a Banca 

avaliadora retifica a nota na prova teórico 

prática do candidato, de 6,00 para 7,00, 

ficando o candidato aprovado com a média 

8,00 no computo geral. 

    

 

1.9. TUCURUÍ - CURSO DE ENFERMAGEM   

PROTOCOLO COMPONENTE 
CURRICULAR/NOME DO 

CANDIDATO 

RESULTADO JUSTIFICATIVA 

Recurso encaminhado via Sistema 
conforme previsto no Edital; datado 
do dia 09.06.2022, as 00h e 35’, 
onde a requerente solicita 
reavaliação da questão nº 1 da 
prova.  

Farmacologia/Anatomia/YASMIM 
DE CÁSSIA SOUZA DE ALMEIDA 

INDEFERIDO 

Após análise do recurso apresentado, 

temos a informar que a única alternativa 

que contempla o comando da referida 

questão consta exemplos de ossos das 

duas regiões e a nomenclatura do 

grupamento atribuído aos ossos que 

compõem as duas referidas regiões 

anatômicas. Diante do exposto 

INDEFERIMOS a solicitação e esta Banca 

avaliadora mantém a nota da prova escrita 

(8,00), permanecendo a candidata na 

mesma colocação. 

    

 

 

 

Belém, 15 de junho de 2022. 
 
 
 

Prof. Dr. Emanuel de Jesus Soares de Sousa 
Diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS 

 


