
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

REGIONAL JATAÍ
UAE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO - PPGE

Resposta aos recursos referentes ao resultado da análise de Projetos

Álison Silva Pereira – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo.
Em  relação  à  solicitação  do  candidato  de  revisão  do  resultado  atribuído  ao  projeto  de  pesquisa, 
informamos que no item 5.1b do edital 04/2017 diz-se que as bancas de análise do projeto de pesquisa são 
compostas pelos(as) docentes indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Assim, 
compete  aos  docentes  indicados  por  ele(a)  a  atribuição  de  notas,  conforme  critérios  previamente 
divulgados, não sendo competência da Comissão de Seleção esta tarefa,  exceto nos casos em que os 
integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. A esse respeito, o item 5.10 do edital deixa 
claro que cabe à Comissão de Seleção analisar e julgar os recursos. Informamos, ainda, que, segundo o 
item  4.10. do edital, no final do processo seletivo o(a) orientador(a) poderá ser diferente daqueles(as) 
indicados(as) na inscrição em função da necessidade de enquadramento adequado do projeto à linha de 
pesquisa e  atuação do(a)  orientador(a),  o  que,  obrigatoriamente,  deverá contar  com a anuência do(a) 
candidato(a) e do(a) orientador(a). Considerando este aspecto, durante a fase de avaliação do projeto, 
quando  os(as)  docentes  indicados(as)  pelo  candidato  consideraram  que  ele  não  se  enquadrou 
perfeitamente na linha de pesquisa inscrita ou ia de encontro à sua área de atuação, mas apresentava 
potencial,  disponibilizaram  o  projeto  para  o  coletivo,  na  expectativa  de  que  outros(as)  docentes 
manifestassem interesse pela proposta. Como não houve manifestação de interesse de nenhum(a) outro 
docente, o projeto ficou com as notas atribuídas pelos docentes indicados pelo candidato.

José Ariosvaldo Alixandrino – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo.
Em  relação  à  solicitação  do  candidato  de  revisão  do  resultado  atribuído  ao  projeto  de  pesquisa, 
informamos que no item 5.1b do edital 04/2017 diz-se que as bancas de análise do projeto de pesquisa são 
compostas pelos(as) docentes indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Assim, 
compete  aos  docentes  indicados  por  ele(a)  a  atribuição  de  notas,  conforme  critérios  previamente 
divulgados, não sendo competência da Comissão de Seleção esta tarefa,  exceto nos casos em que os 
integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. A esse respeito, o item 5.10 do edital deixa 
claro que cabe à Comissão de Seleção analisar e julgar os recursos.

Oscar de Lima Pires Júnior – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo.
Em  relação  à  solicitação  do  candidato  de  revisão  do  resultado  atribuído  ao  projeto  de  pesquisa, 
informamos que no item 5.1b do edital 04/2017 diz-se que as bancas de análise do projeto de pesquisa são 
compostas pelos(as) docentes indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Assim, 
compete  aos  docentes  indicados  por  ele(a)  a  atribuição  de  notas,  conforme  critérios  previamente 
divulgados, não sendo competência da Comissão de Seleção esta tarefa,  exceto nos casos em que os 
integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. A esse respeito, o item 5.10 do edital deixa 
claro que cabe à Comissão de Seleção analisar e julgar os recursos.

Gustavo Henrique Pereira – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo.
Em  relação  à  solicitação  do  candidato  de  revisão  do  resultado  atribuído  ao  projeto  de  pesquisa, 
informamos que no item 5.1b do edital 04/2017 diz-se que as bancas de análise do projeto de pesquisa são 
compostas pelos(as) docentes indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Assim, 
compete aos docentes indicados por ele a atribuição de notas, conforme critérios previamente divulgados, 
não sendo competência da Comissão de Seleção esta tarefa, exceto nos casos em que os integrantes das 
bancas são da comissão há pouco mencionada. A esse respeito, o item 5.10 do edital deixa claro que cabe 



à Comissão de Seleção analisar e julgar os recursos.

Ana Paula Aparecida de Morais Terra Cunha – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo.
Em  relação  à  solicitação  da  candidata  de  revisão  do  resultado  atribuído  ao  projeto  de  pesquisa,  
informamos que no item 5.1b do edital 04/2017 diz-se que as bancas de análise do projeto de pesquisa são 
compostas pelos(as) docentes indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Assim, 
compete  aos  docentes  indicados  por  ele(a)  a  atribuição  de  notas,  conforme  critérios  previamente 
divulgados, não sendo competência da Comissão de Seleção esta tarefa,  exceto nos casos em que os 
integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. A esse respeito, o item 5.10 do edital deixa 
claro que cabe à Comissão de Seleção analisar e julgar os recursos.

Priscilla Gonçalves Pereira – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo.
Em  relação  à  solicitação  da  candidata  de  revisão  do  resultado  atribuído  ao  projeto  de  pesquisa,  
informamos que no item 5.1b do edital 04/2017 diz-se que as bancas de análise do projeto de pesquisa são 
compostas pelos(as) docentes indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Assim, 
compete  aos  docentes  indicados  por  ele(a)  a  atribuição  de  notas,  conforme  critérios  previamente 
divulgados, não sendo competência da Comissão de Seleção esta tarefa,  exceto nos casos em que os 
integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. A esse respeito, o item 5.10 do edital deixa 
claro que cabe à Comissão de Seleção analisar e julgar os recursos.

Jataí, 16 de novembro de 2017.
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