Moane Santos Castro
Nº da inscrição 0769168-0
Nº da identidade 0936935405

RECURSO PROVA DE TÍTULOS
PLEITO do candidato:
“Peço verificação e correção da soma dos meus títulos. Os senhores colocaram 3,05, mas minha
NOTA CORRETA É 3,25 como estava no resultado anterior”.
Resposta ao recurso
1- ATIVIDADES ACADÊMICAS:
a) Participação em Programa Institucional de bolsas (PIBIC, PIBIEX, PIBIT/PERMANECER)
Monitoria na área pretendida pelo candidato por semestre letivo 0,5 pontos por semestre letivo.
Pontuação obtida: (0,5)
b) Participação em Programa Institucional de bolsas (PIBIC, PIBIEX, PIBIT/PERMANECER) e
Monitorias em áreas correlata/diferente da pretendida pelo candidato 0,1 pontos por semestre
letivo.
Pontuação obtida: (0,7)
c) Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos, na área do
Programa de Residência pretendido
- Incontinência Urinária em Cadelas Castradas: (Considerado como área correlata – sem
pontuação)
Pontuação obtida: (0,1)
d) Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos, em área
correlata/diferente do Programa de Residência pretendido
Pontuação obtida: (0,1)
g) Participação em projeto de pesquisa / extensão / Ligas acadêmicas e Grupos de Estudo – 0,1
ponto por semestre de participação, excetuando os contidos nas letras a e b.
Pontuação obtida: (0,1)
2-PRODUÇÃO CIENTÍFICA:
b) Apresentação de trabalhos em congressos, conferências, jornadas, relacionados a área
correlata/diferente do Programa de Residência no qual pretende o candidato
Só foram pontuados os seguintes trabalhos:

“Ocorrência da Leucemia viral felina em felinos domésticos atendidos no hospital veterinário da
Universidade Federal da Bahia” e “A Monitoria como Experiência Pessoal e Profissional para o
Monitor”
Os trabalhos que seguem não dispõem o nome do candidato como apresentador. A banca só
aceitou um apresentador por trabalho/resumo científico porque é dessa forma que funciona
em eventos de destaque nacionais e internacionais, assim como é também dessa forma que
as bancas de concurso consideram. Apenas um único autor e este deverá ser destacado ou
identificado no certificado. Seguem os títulos de trabalhos do candidato que não foram
pontuados:
“Ocorrência da Leucemia Viral Felina em Gatos Domésticos do Município de Salvador”;
“Pesquisa dos Fatores de Risco para a Infecção pelo Vírus da Leucemia Felina Em Gatos
Domésticos do Município de Salvador”; “Desempenho Estudantil Direcionado à Atuação da
Monitoria”; “Ações de Educação e Comunicação em Saúde Pública com Foco em Zoonoses para
Usuários do HOPMEV”
Pontuação obtida: (0,1)
d) Participação em resumos em anais de congresso
Pontuação obtida: (0,15)
4-OUTRAS ATIVIDADES:
a) Atividades compatíveis com estágios extracurriculares (não computados no histórico escolar
de graduação) na área de especialização do Programa de Residência no qual pretende o ingresso
Pontuação obtida: (1,0)
b) Estágios extracurriculares (não computados no histórico escolar de graduação) em área
correlata à área de especialização do Programa de Residência no qual pretende o ingresso
1- Estágio no setor de Clínica e Internamento de Pequenos Animais do Hpet Hospital Veterinário
(carga horária total: 459 horas). Período de 02/2017 a 08/2017
Houve equivoco do candidato. A carga horária que consta no certificado é de 399 horas.
Pontuação obtida: (0,1)
d) Participação em congressos, seminários, jornadas e outros eventos acadêmicos APÓS A
GRADUAÇÃO, na área de concentração do Programa de Residência no qual pretende o
candidato – 0,1 ponto por participação.
Pontuação obtida: (0,2)
Recurso indeferido.

NOTA DO CANDIDATO: (nota 3,05)
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