
Ata da avaliação (ETAPA 1) da Comissão de Avaliação do Processo seletivo da InPACTA
referente ao edital Nº 04/2020, realizada no dia 04 de Março de 2021.

Ao quarto dia do mês de Março do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, através
do link de maneira virtual, https://meet.google.com/gim-axkb-ukn, realizou-se a Reunião da
Comissão de Avaliação do Processo Seletivo referente ao edital Nº 04/2020 da InPACTA,
sob a presidência da professora Herculana Torres dos Santos, e com a presença do Prof.
Ádley Antonini Neves de Lima e Prof. Gláucio Bezerra Brandão. PAUTA: 1) Avaliação das
propostas submetidas ao edital Nº 04/2020 da InPACTA. A avaliação foi procedida pelos
membros da comissão examinadora em observância ao disposto no Edital Nº 04/2020.
Inicialmente, verificou-se a efetivação do pagamento da taxa de inscrição e constatou-se a
apresentação dos comprovantes de pagamento com valor de R$50,00 e se a
documentação enviada correspondia aos itens exigidos pelo edital em que se inscreveram.
Após a avaliação inicial da documentação, as propostas foram avaliadas de modo
independente por cada um dos examinadores e discutido os critérios contidos no Quadro 1
do Edital e no Anexo A. A nota final foi obtida pela média aritmética entre os três
avaliadores. As notas atribuídas estão na tabela a seguir:

NOTA ETAPA 1 PROCESSO SELETIVO

INPACTA EDITAL 04/2020
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9,06 7,43 7,50 6,80 7,43 7,26 6,93

Desse modo, consideramos que as propostas foram APROVADAS para o Sistema de
Incubação na etapa 1 da InPACTA. Não havendo mais nada a tratar, eu, Herculana Torres
dos Santos agradeci a gentileza da presença de todos e lavrei a presente ata, encerrando a
reunião, que será assinada pelos presentes.
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