
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA DE
MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DAS PRÁTICAS MUSICAIS - PROEMUS. 

No dia 03 de janeiro de 2022, às 14h, em ambiente remoto, realizou-se a reunião da
Comissão de Recursos do PROEMUS, estando presentes os seguintes professores: o Dr. Clifford
Hill Korman (presidente da comissão) e a Dra. Luciana Requião, ambos membros do colegiado
do programa. A pauta teve como item exclusivo a apreciação dos recursos apresentados pelos
candidatos que solicitaram revisão de notas referentes às provas da segunda etapa do processo
seletivo para a turma de mestrado profissional de 2022. Foram apresentados dez recursos:

Candidato Provas Contestadas Resultado

XXX.XXX.287-56 dissertativa, títulos Indeferido

XXX.XXX.897-23 dissertativa, inglês Indeferido

XXX.XXX.627-07 oral, títulos, inglês Indeferido

XXX.XXX.137-00 oral, dissertativa, inglês Indeferido

A comissão considerou todas as solicitações encaminhadas e entende que as avaliações
iniciais das provas foram feitas de maneira consistente e ética pela comissão avaliadora. As notas
refletem os pareceres dos professores das bancas, que aplicaram os mesmos critérios a todos os
candidatos. A comissão de recursos não encontrou erros nem inconsistências no processo de
avaliação, portanto, todas as solicitações de recursos foram indeferidas. Observamos que
todos os candidatos que apresentaram recurso foram aprovados, porém não foram classificados,
diante da limitação das 15 vagas oferecidas. E para constar lavrei esta Ata, que vai assinada por
mim e pelos presentes.

Prof. Dr. CLIFF KORMAN

Prof.ª Dr.ª LUCIANA REQUIÃO
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