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RESPOSTA

 

À Candidata Lavínia Cunha Amorim Pamponet

 

A Comissão de Seleção designada pela Direção Geral do Campus Feira de Santana, através da
Portaria n. 27, de 2 de junho de 2021, avaliou o Recurso enviado por Vossa Senhoria, relativo
ao resultado preliminar da seleção para as vagas remanescentes do Ensino Superior do IFBA
– Campus Feira de Santana, disponibilizadas através do Edital n. 003/2021.

Considerando que:

1) O Edital estabelece como critério de eliminação “O cumprimento de 35% (trinta e cinco por
cento) da carga horária total do curso de origem ou a aprovação em todos os componentes
curriculares dos 03 (três) primeiros semestres da matriz curricular de origem.” (Art. 6º, inciso I)

Em seu Recurso, a candidata alega que cumpriu “57% da formação geral do curso de origem”;
entretanto, analisando-se o fluxograma apresentado pela mesma, observa-se que a formação
geral é apenas uma parte do currículo mínimo (285 horas de um currículo de 4105 horas).
Tomando como referência a carga horária total do curso, conforme disposto no Edital, o que
se pode aferir é que a candidata cumpriu apenas 17% do currículo mínimo.

2) A Comissão de Seleção não pode afastar a possibilidade de que outros estudantes em início
de curso superior desejem transferir seus estudos para o IFBA Campus Feira de Santana, mas
não se inscreveram no Edital 003/2021 por entender que não cumpriram o requisito mínimo para
a transferência; há, inclusive, registros de dúvidas sobre isso que foram esclarecidas através da
conta de e-mail destinada às inscrições.

Deste modo, deferir a matrícula da candidata Lavínia Cunha Amorim Pamponet seria privilegiá-
la diante de estudantes em situação semelhante que também tinham interesse nas vagas
remanescentes.

 

A Comissão resolve INDEFERIR o Recurso, mantendo o resultado apresentado.
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