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Edital nº 011/2011-DDM 
      

Os professores Eliane Pinheiro Pinto e Fabrício de Souza Fortunato, nomeados 
pela resolução ad referendum 002/2011-DDM, membros da Comissão de Homologação das 
inscrições do curso de Moda, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES TORNAM PÚBLICO o 
motivo dos indeferimentos das candidatas abaixo relacionadas e dessa maneira corrigem as 
informações contidas no anexo A  do edital nº 010/2011-DDM: 

 
Área 41 – Comunicação na Moda, Desenho de Moda e 
Fotografia aplicada à Moda  

Nº Inscrição Situação da Inscrição 

Letícia Cunico 1917/2011-PRO Indeferida  
Sandra de Brito da Silva  1627/2011-PRO Indeferida  
Sheilla Patrícia Dias de Souza  1294/2011-PRO Indeferida  

 
Considerando o Art. 1º da Resolução 027/1997-COU, que 

determina que o concurso para admissão de professor “estará aberto a todos os 
interessados que preencherem os requisitos mínimos exigidos”; 

Considerando que os requisitos mínimos para a Área 41 
deste edital (001/2011-PRH) são que o candidato apresente Graduação em Moda, Design 
de Moda ou Artes Visuais; e Especialização em Moda ou áreas correlatas ou créditos em 
Mestrado em Design ou Artes Visuais; e Experiência de, no mínimo, 01 (um) ano na área de 
docência de ensino superior;    

 
INDEFERIMOS a inscrição nº 1917/2011-PRO, da 

candidata Letícia Cunico , por não atingir os requisitos mínimos de Especialização em Moda 

ou áreas correlatas ou créditos em Mestrado em Design ou Artes Visuais; e Experiência de, 

no mínimo, 01 (um) ano na área de docência de ensino superior;  

INDEFERIMOS a inscrição nº 1627/2011-PRO, da 

candidata Sandra de Brito da Silva , por não atingir o requisito mínimo da graduação 

exigida;  

INDEFERIMOS a inscrição nº  1294/2011-PRO, da 

candidata Sheilla Patrícia Dias de Souza , por não atender ao requisito quanto à graduação 

exigida conforme edital nº 001/2011-PRH. 
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Sem mais para o momento, 

 

 

 Eliane Pinheiro Pinto Fabrício de Souza Fortunato 
 Comissão de Homologação Comissão de Homologação 
 
 
 

Maristela Gomes de Camargo 
Chefe de Departamento 

 
 
 


