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OFÍCIO CIRCULAR Nº 49/2020/DAEST - PROGESP/UFAM
M anaus, 26 de junho de 2020.

Assunt o: Adendo a Not a de esclareciment o

O DAEST vem at ravés dest e adendo, ainda no int uit o de aclarar o ocorrido
durant e o segundo prazo de envio da int erposição recursal, nos dias 21 e 22 de
maio conforme Ret ificação, informar que na manhã do dia 21 de maio percebeu
que o sist ema não aceit aria a presença de dois recursos, inviabilizando o
recurso de est udant es que já haviam realizado a submissão no primeiro prazo
recursal (de 18 a 19 de maio), ou seja, não seria possível o reenvio de recurso.
Dest a forma, o DAEST solicit ou para o CTIC que os recursos recebidos dest e
primeiro prazo fossem ret irados do sist ema, consoant e est abelecido em
ret ificação edit alícia. Porém, o processo de ret irar do sist ema acabou
inat ivando inadvert idament e t ambém as submissões do dia 21/05 realizadas at é
ent ão naquela manhã (14 regist ros de 7 est udant es).
Uma vez descobert o o problema, os recursos foram reat ivados pelo CTIC,
garant indo que a Comissão de Análise de Recursos analisasse t odos os 14
recursos em t empo hábil e ret ificasse o result ado da análise dos mesmos
garant indo, dest a forma, o direit o de t odos os recursos enviados de serem
analisados.
Respeit osament e,

Documento assinado eletronicamente por Vinicius Padilla, Diretor em
exercício, em 26/06/2020, às 16:52, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Larissa T orbey Pereira,
Assistente em Administração, em 26/06/2020, às 16:54, conforme
horário oficial de Manaus, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.
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8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufam.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0232965 e o código CRC 16CC78B5.
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