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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- 

2- 

3- 

4- 

Utilize um formulário para cada recurso. 

Os recursos devem ser digitados. 

Apresentar argumentação lógica e consistente. 

O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, para o 

endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

Preencher os campos abaixo: 5- 

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): 

 

 
 

Questão 25 - Ao término do crescimento e 

desenvolvimento craniofacial, o indivíduo adquire a sua morfologia 

facial e oclusal final com as seguintes características: perfil reto, 

planos oclusais paralelos, perímetro do arco amplo, pouca altura de 

coroa dentária e selamento labial forçado. Qual é o tipo de padrão 

de crescimento que o paciente apresenta? 

 
Selamento labial forçado é característica de perfil de face longa. 

 

Nome do candidato: 

Lissandra Silva Gomes 

Nº inscrição: 

412 

Área de formação/programa/instituição: Univille-SC 
 

E-mail: lissandra25@outlook.com 
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JUSTIFICATIVA: 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

 

 

1- Todas as características descritas na pergunta são encontradas somente nos pacientes face curta. 

 

Referência: Capelozza Filho, Leopoldino. Diagnótico em Ortodontia. 1º ed. 2004. 

 

2- Sobre o questionamento do selamento labial, a característica do selamento labial segundo a 

referência é: "... padrão face longa seja todo o indivíduo que apresentar excesso do terço inferior da 

face, que torne o selamento labial ou a relação labial normal impossível", isto é, ele não apresenta 

selamento labial espontâneo. 

 

Referência: Capelozza Filho, Leopoldino. Diagnótico em Ortodontia. 1º ed. 2004. Capítulo 6. pág 357. 

 

 

Desta forma, INDEFERE-SE o pedido de anulação da questão. 

 
RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 
 

25- O perfil com selamento labial forçado é característica de face longa. 
 

 


