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PORTARIA Nº 006/2021/PROEX/DIREX, 16 DE SETEMBRO DE 2021. 

 

A Pró-Reitoria de Extensão no uso das atribuições legais estabelecidas pelo Edital 

GUARDA-CHUVA PROEX/DIREX Nº 02/2021, resolve: 

1. TORNAR PÚBLICO o Resultado do Recurso contra a Análise do Coeficiente de 

Rendimento Escolar e do Histórico Escolar da Graduação, conforme nominata 

anexa parte integrante desta portaria. 

2. INFORMAR que o Resultado Final deste processo seletivo será publicado até as 

22h de 16 de setembro de 2021 no ambiente Google Classroom e no Site da PROEX. 

3. SOLICITAR que todos(as) os(as) candidatos(as) DEFERIDOS nesta etapa de Análise 

do Coeficiente de Rendimento Escolar e do Histórico Escolar da Graduação 

permaneçam no ambiente virtual Google Cassroom, criado especificamente para o 

acompanhamento de todas as etapas deste processo seletivo; para isso é necessário 

acessar o link https://portais.univasf.edu.br/proex/inscricoes-abertas-edital-guarda-

chuva-proex-direx-no-02-2021 e clicar nas palavras “Google Classroom”, no segundo 

parágrafo da matéria divulgada. 

 

Petrolina/PE, 16 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Márcia Bento Moreira  
Diretoria de Extensão - DIREX/PROEX 

 Matrícula SIAPE 162347 
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NOMINATA PARTE INTEGRANTE DA PORTARIA 006/2021/PROEX/DIREX, DE 16 DE 
SETEMBRO DE 2021 CONTENDO, NO QUADRO ABAIXO, O RESULTADO DO RECURSO 
CONTRA A ANÁLISE DO COEFICIENTE DE RENDIMENTO ESCOLAR E DO HISTÓRICO 

ESCOLAR DA GRADUAÇÃO 
 
 

CPF MOTIVO DO RECURSO RESULTADO 

70459828444 
Não enviei todos os documentos necessários, por isso não foi avaliado 
meu coeficiente de rendimento (cr). 

INDEFERIDO* 

08891987565 

O documento enviado por mim, referente ao coeficiente de rendimento 
ou histórico escolar foi atribuído equivocadamente, em que tinha apenas 
descrito um único semestre por tanto sem comprovante do CR. Entro 
em recurso para que eu possa enviar dessa vez o comprovante 
corretamente, devido ao documento imposto foi enviado de forma 
incompleta. Dessa forma, com o comprovante completo informar tanto 
meu coeficiente de rendimento, como o semestre atual. 

INDEFERIDO* 

 
* Segundo o Edital Guarda-Chuva PROEX/DIREX Nº 02/2021 que rege este processo seletivo, no Item 4.2 DAS 
INSCRIÇÕES, diz no subitem 4.2.7. que: “No ato da inscrição, será necessário anexar cópia do documento de 
identificação com foto (RG ou Carteira de Habilitação) e histórico escolar atualizado, por meio de arquivos digitalizados e 
legíveis, exclusivamente, no formato PDF. O não cumprimento desta exigência acarretará no indeferimento do pedido de 
inscrição do(a) discente neste Processo Seletivo, sendo vedado o envio de documentação complementar e/ou 
corretivos posterior ao processo de inscrição ou em períodos de recurso.” 
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