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PARECER N° 1, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Processo Sele�vo 2020 – Fluxo Con�nuo

 

A Comissão de Seleção do Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação
em Química do Ins�tuto de Química da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul, ins�tuída pela Resolução-PPGQ Nº 208, de 12 de novembro de 2019, resolve:

 

1. Emi�r parecer sobre o recurso apresentado pelo candidato de inscrição
número 202082359 – Patrick da Silva Mirowski – referente à Prova Escrita plicada em 12 de
fevereiro de 2020.

A afinidade eletrônica dos elementos químicos é uma propriedade periódica
estudada em várias disciplinas de um curso de Química. A questão número 2 do processo
sele�vo de Mestrado/ bolsa Doutorado foi elaborada para graduados em Química ou Áreas
afins, exigindo-se o que é considerado um conhecimento básico para os candidatos com esse
nível de estudos. Assim, os números atômicos foram omi�dos para se evitar o uso de
regras u�lizadas no ensino médio e que não correspondem à realidade dos dados
experimentais e que resultaria, se aplicados, em resposta errônea da questão. Ressalta-se que
os elementos envolvidos na questão pertencem aos elementos do terceiro período (Na, Mg
e Al).

Portanto, diante do exposto, indefere-se o recurso, mantendo-se a questão 
número 2 - Q2, o gabarito para todas as questões da prova escrita e as notas ob�das por
todos os candidatos nesta etapa de seleção.

Este é o parecer.

 

JORGE LUIZ RAPOSO JUNIOR,

Presidente.

 

Documento assinado eletronicamente por Jorge Luiz Raposo Junior,
Professor do Magisterio Superior, em 17/02/2020, às 18:00, conforme
horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 1796413 e o código CRC 4D82BD6C.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

 

Referência: Processo nº 23104.038601/2019-41 SEI nº 1796413


