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PARECER AO RECURSO IMPETRADO PELA CANDIDATA LUANE LOYSE DOS 

SANTOS LOPES 

DO OBJETO: O presente parecer é referente ao recurso impetrado pela candidata Luane 
Loyse dos Santos Lopes, referente à nota a ela atribuída na primeira etapa do Processo 
Seletivo para o Mestrado em Ciência Animal, turma 2020 – Prova de Conhecimento 
Específico, protocolado no dia 31 de janeiro de 2020. 
PARECER: 
A requerente apresentou recurso solicitando a revisão da contabilização das questões 
referentes à Prova de Gestão de Sistemas Pecuários, alegando que, como não foi possível 
a anotação do gabarito, não foi possível que houvesse o controle do número de questões 
alcançadas. A candidata conclui o recurso solicitando a revisão da correção por entender 
que obteve número considerado de questões no momento que foi submetida à primeira 
etapa do processo seletivo. 
De posse do recurso, consultei as respostas dadas pela candidata às questões da Prova de 
Conhecimento Específico, constantes no Gabarito do Caderno de Questões devidamente 
preenchido e assinado pela requerente (Anexo 1 do Parecer), bem como o “Gabarito da 
Prova de Gestão de Sistemas Pecuários” disponibilizado no Site do PPGCAN 
(http://ppgcan.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Sele%C3%A7%C3%A3o/
Mestrado/Gabarito%20Gest%C3%A3o%20de%20Sistemas%20Pecu%C3%A1rios.pdf). De 
posse das informações necessárias para realizar a conferência da correção da prova de 
conhecimento específico realizei nova correção da mesma. Das 30 questões da prova, a 
candidata obteve acerto em 13 questões, alcançando a nota 4,3 (quatro pontos e três 
décimos), mesma nota divulgada no site do PPGCAN 
(http://ppgcan.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/editais/Resultado%20Preliminar%20da%20%20
Prova%20Escrita%20Mestrado%202020.pdf), indicando que não houve erro de correção da 
prova, bem como não houve erro na atribuição de nota e de resultado na Primeira Etapa do 
Edital 002/2019 do PPGCAN. 
Dessa forma parecer é pelo indeferimento do pedido de mudança do resultado da nota 
obtida pela candidata Luane Loyse dos Santos Lopes na Prova de Conhecimento 
Específico. 
 

Castanhal, 03 de fevereiro de 2020 
 

 
 
 

_________________________________ 
André Guimarães Maciel e Silva 

Membro da Comissão do Processo Seletivo 
 
 
 

http://ppgcan.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Sele%C3%A7%C3%A3o/Mestrado/Gabarito%20Gest%C3%A3o%20de%20Sistemas%20Pecu%C3%A1rios.pdf
http://ppgcan.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/regimento_e_normas/Sele%C3%A7%C3%A3o/Mestrado/Gabarito%20Gest%C3%A3o%20de%20Sistemas%20Pecu%C3%A1rios.pdf
http://ppgcan.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/editais/Resultado%20Preliminar%20da%20%20Prova%20Escrita%20Mestrado%202020.pdf
http://ppgcan.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/editais/Resultado%20Preliminar%20da%20%20Prova%20Escrita%20Mestrado%202020.pdf

