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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada interposição de recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, para a Comissão Executora do Processo Seletivo, 

através do e-mail concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Paula Fernanda de Araujo das Chagas 

Ênfase/programa/instituição: 

ODONTOLOGIA – Cirurgia e traumatologia Bucomaxilofacial 

Nº inscrição: 

271 

E-mail: 

paulafernandadea@hotmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito: (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa). 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

 

Interposição de recursos referente a questão de numero 25 – anulação ou troca de gabarito 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Ainda que O tratamento ortodôntico pré-operatório vise descompensar, nivelar, coordenar e 

alinhar os dentes visando a uma oclusão classe I seja uma informação correta, delimitada 

pela proposição A, sabe-se em Cirurgia e demais procedimentos invasivos, que o 

planejamento virtual é  um método de visualização em 3d e reconstrução das estruturas 

dento-faciais, a fim de guiar o procedimento a ser executado e este pode ser realizado a partir 

de arquivos digitais oriundos de tomografia computadorizada e ressonância magnética da 

face (não necessariamente os dois simultaneamente). 

Deste modo, a alternativa B também é correta, fazendo com que haja dois gabaritos corretos. 

 

 

 

PARECER: 

O planejamento virtual para correções de deformidades faciais é realizado através de 

arquivos digitais oriundos de tomografia computadorizada e não de ressonância magnética. 

Tal fato é exposto nas páginas 519 e 520 do livro Cirurgia Oral e Maxilofacial 6ª edição 

(como solicitado nas referências bibliográficas deste concurso). Portanto, a alternativa “B” 

da questão 25 está errada. 

RECURSO INDEFERIDO 
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