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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o 

endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Tainá Cazuni Meneghetti 

Nº inscrição: 

536 

Área de formação/programa/instituição: 

Fisioterapia/Saúde do idoso/HSVP 

E-mail:  

taina1909@hotmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

 

Como candidata inscrita, solicito revisão da minha pontuação referente ao currículo. 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Justifico esta solicitação de recurso, considerando que há uma divergência significativa entre o calculado 

por mim referente ao apresentado no formulário de relação de títulos e a pontuação divulgada no 

resultado preliminar. 

Segue relação dos títulos e respectiva pontuação, segundo carga horária presente no quadro de pontuação 

do edital: 

01 Monitor de disciplina de graduação: 

- Monitora da Disciplina Fisioterapia em Gerontologia, 2018, 216 horas. (0,5) 

02 Participação em atividades de extensão/ações comunitárias durante a graduação: 

- Projeto de extensão “Educação em saúde, esporte e lazer para os deficientes físicos da ADFG”, 2015-

2017, 480 horas. (0,5) 

- Projeto de extensão “Educação Científica: da Universidade à Escola-Popularização da Ciência no 

Município de Guarapuava, Região Centro-Sul do Paraná”, 2018-2019, 1040 horas. (0,5) 

- Evento de extensão “Unicentro na comunidade”, 2019, 04 horas. (0,2) 

- Projeto de extensão “Atenção interprofissional às famílias de hipertensos e/ou diabéticos”, 2015-2017, 

500 horas. (0,5) 

- Projeto de extensão “SUPER (Suporte de Atendimento de Urgência e Emergência junto ao SAMU de 

Guarapuava”, 2018, 80 horas. (0,5) 

- Projeto de extensão “Paraná fala inglês”, 2018, 60 horas. (0,5) 

- Atendimento fisioterápico em quadra, 2018, 30 horas. (0,2) 

- Organização de mesa redonda intitulada “Alzheimer, um diagnóstico de família”, 2018, 10 horas. (0,2) 

- Monitor do curso intitulado “Bioquímica dos alimentos”, 2018, 20 horas. (0,2) 

- Organização do curso intitulado “Bioquímica dos alimentos”, 2018, 40 horas. (0,2) 

- Liga acadêmica de Fisioterapia Neurofuncional- Neuroliga, 2018, 45 horas. (0,2) 

03 Iniciação científica (bolsista ou voluntário) 

- Projeto de Iniciação Científica intitulado “Estudo dos possíveis efeitos Neuroprotetores da Apocinina 

em memória aversiva modelo animal de isquemia”, modalidade bolsista, 2017-2018, 420 horas. (0,5) 

- Projeto de Iniciação Científica intitulado “Avaliação da qualidade de vida de cuidadores de idosos com 

Doença de Alzheimer”, modalidade voluntária, 2018-2019, 1040 horas. (0,5) 

05 Artigos completos publicados em periódicos ou capítulos de livro 

- Publicação de artigo intitulado “Utilização da realidade virtual em Doença de Alzheimer” em periódico 

semestral, pela revista FisiSinectus-Unochapecó, Ano 7, n. 1 – Jan/Jun. 2019 p. 62-69. (0,5) 

06 Comunicações em anais de congresso ou apresentação de trabalho em eventos e resumos em 

congressos 
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- Apresentação de trabalho intitulado “Avaliação da qualidade de vida de cuidadores de idosos com 

Doença de Alzheimer” na IX Jornada de Geriatria e Gerontologia, 2018. (0,5) 

- Apresentação de trabalho intitulado “Estudo dos possíveis efeitos Neuroprotetores da Apocinina em 

memória aversiva modelo animal de isquemia “Estudo dos possíveis efeitos Neuroprotetores da 

Apocinina em memória aversiva modelo animal de isquemia” no Encontro Anual de Iniciação Científica 

EAIC, 2018. (0,5) 

- Apresentação de trabalho intitulado “Avaliação da qualidade de vida de cuidadores de idosos com 

Doença de Alzheimer” no Encontro Anual de Iniciação Científica EAIC, 2019. (0,5) 

-Apresentação de trabalho intitulado “Utilização da acupuntura na Doença de Alzheimer” no Congresso 

Nacional de Envelhecimento Humano CNEH, 2018. (0,5) 

- Apresentação de trabalho intitulado “Comparação da força de preensão palmar e TUG Test em 

pacientes com doenças cardiorrespiratórias agudas e pós-agudas” no 11° Congresso Internacional de 

Fisioterapia, 2019. (0,5) 

- Apresentação de trabalho intitulado “Avaliação qualitativa de uma intervenção de educação em dor 

crônica em idosos” no 11° Congresso Internacional de Fisioterapia, 2019. (0,5) 

07 Participação em eventos, congressos, seminários, simpósios, jornadas, cursos de extensão etc. 

- IX Jornada Catarinense de Geriatria e Gerontologia, 2018. (0,5) 

- II Congresso Nacional de Envelhecimento Humano, 2018. (0,5) 

- 11° Congresso Internacional de Fisioterapia, 2019. (0,5) 

- II CONFAL – Congresso de Fisioterapia do aparelho locomotor, 2018. (0,5) 

- I Participação da Semana Acadêmica de Fisioterapia, 2018. (0,5) 

- IV SIEPE – Semana de integração ensino, pesquisa e extensão, 2015. (0,5) 

Totalizando 11,7 pontos 

Segundo edital, MC=11,7*100/23*0,25 = 12,71 

 

Grata desde já. 

 

 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

Realizada a recontagem da pontuação e detectada uma discrepância entre a pontuação 

atribuída e a pontuação publicada, referente à nota do currículo. Sendo assim, após a 

recontagem a candidata obteve 11.7 pontos o que resulta numa nota no currículo de 12,72. 

 

RECURSO PROCEDENTE 

 


