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RESULTADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO (PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO -  
MESTRADO) 

  
    

Nº DE 
INSCRIÇÃO TIPO DE VAGA RESULTADO 

   
177981-712022 AC INDEFERIDO    

 
JUSTIFICATIVA: Após as avaliações realizadas por quatro membros que compõem a Banca de 
Comissão de Seleção de Mestrado, a nota (5,3) do candidato de Nº Inscrição (177981-712022) foi 
mantida embasada na justificativa a seguir: 

1. Na questão 1, a descrição da imunidade inata está incompleta e imprecisa, não foi descrito 
como ela evolui para a resposta específica, mas pontuamos a resposta em 0,25. 

2. Na questão 2, pontuamos a resposta em 0,25, ainda que o estudante não tivesse respondido à 
questão. Ele define células cancerígenas, e escreve segmentos de textos vagos:” uma série de 
mudanças”, “causam anomalias e disfunções”, mas não diz o fato real. A correção foi realizada 
de forma individual e comparativa com todas as respostas dadas por outros candidatos. 

3. o candidato respondeu parcialmente o questionamento do enunciado, pontuando a questão 
em 0,7. 

4. O candidato não respondeu à questão 4. 

5. O candidato se ateve a falar sobre o ciclo do vírus, de forma superficial, sem falar sobre a 
estrutura da partícula viral e do material genético, tampouco falando sobre a patogenicidade. O 
candidato obteve 0,75. 

6. O candidato obteve 1,0 

7. O candidato fugiu ao tema na resposta, não descreveu o processo, explicou a PCR em Tempo 
Real e não a PCR por Transcrição Reversa e não exemplificou um método de diagnóstico que 
utiliza cada técnica. O candidato obteve 0,35. 

8. Na questão 8, pontuamos a resposta em 0,25, apesar do estudante não ter respondido à 
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questão. O aluno define o que é “células procariotes” e “células eucariontes”, mas não define a 
estrutura do gene em procarioto e eucarioto. 

9. O candidato respondeu à questão 9 parcialmente, recebendo o conceito 0,75. 

10. O candidato obteve 1,0 

11. O candidato não respondeu adequadamente à questão 11. 

 
Recife, 04 de julho de 2022 
 
AC = Ampla Concorrência  
NI = Negro (pretos e pardos) ou Indígena 
PCD = Pessoa com Deficiência 
 
COMISSÃO DE SELEÇÃO E ADMISSÃO:  
Titulares: Marcelo Henrique Santos Paiva - Presidente  
Claudia Maria Fontes de Oliveira  
Danilo Elias Xavier  
Laura Helena Veja Gonzales Gil  
Norma Lucena Cavalcanti Licínio da Silva  
Suplente: Luiz Carlos Alves  
  

 


