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RESULTADO DA ANÁLISE DO RECURSO DO CANDIDATO M332 RELATIVO AO 
RESULTADO DA PROVA ESCRITA DO EDITAL PPGCC 05/2018 

 

A Comissão instituída pela Portaria PPGCC/UFOP 02, de 14 de janeiro de 2019, no uso de suas 

atribuições, após analisar o recurso impetrado pelo candidato M329 contra a decisão de não 

classificação por nota na prova escrita inferior a 6.0, e tendo em vista seus argumentos de que: 

1) Há possibilidade de reavaliar trechos de código das questões de programação da 
prova escrita; 

2) Há 10 vagas disponíveis e o candidato ficou entre os 10 primeiros. 
 

RESOLVE 

 

Manter a decisão de não classificação do candidato M329, mantendo sua nota em 4,94. Sobre o 

primeiro argumento apresentado, reavaliação das questões de programação, especificamente as 

questões 5 e 6 da prova, a comissão entende que na questão 5, sobre gerar todas as permutações, 

o algoritmo apresentado pelo candidato gera apenas um número quadrático de permutações, ao 

passo que existe um número fatorial de permutações. Desta forma, o enunciado da referida 

questão não é atendido. Sobre a questão 6, que pede a implementação do algoritmo de busca 

binária, o algoritmo implementado realiza busca em apenas metade do arranjo, portanto, não é 

completo ou correto. Desta forma, o enunciado da referida questão não é atendido. Além disto, a 

função recursiva recebe apenas um elemento do arranjo e não uma porção do arranjo original. 

Sobre o segundo argumento apresentado, este é inválido à medida em que o candidato não atingiu 

a pontuação mínima na prova escrita, de caráter eliminatório. 

 

Por considerar não serem suficientes os argumentos apresentados pelo candidato M329 em seu 

recurso contra a nota atribuída em sua prova escrita a comissão indefere o pedido de recurso. 

	

Ouro Preto, 07 de fevereiro de 2019	
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Membro da Comissão de Avaliação do Processo Seletivo de que trata o Edital PPGCC 05/2019 
 
	 	


