
	

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

Resultado dos Recursos – Avaliação dos projetos 

 
Christofer Gustavson Prado – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 
 
Em relação à solicitação do candidato de reavaliação do projeto, de acordo com o item 3.1c do 
edital 04-2016, as bancas de análise do projeto de pesquisa são constituídas pelos(as) docentes 
indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Portanto, compete a esses 
docentes a atribuição de notas, conforme critérios previamente divulgados, não sendo 
competência da Comissão de Seleção atribuir notas a esta etapa do processo seletivo, exceto 
nos casos em que os integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. A respeito 
do questionamento feito por conta da diferença entre notas atribuídas pelos avaliadores, não é 
categorizada como discrepância entre avaliadores diferença de até dois (2,0) pontos, caso 
ocorrido com o candidato. Sobre a questão de que a nota obtida na prova escrita é discrepante 
da nota obtida na avaliação do projeto, convém mencionar que cada fase independe uma da 
outra, tendo em vista que mensura capacidades diferentes, conforme descrito no item 3.1a, b, 
c, d do edital. 
 
 
Cláudia de Oliveira Martins – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 
 
Em relação à solicitação da candidata de reavaliação do projeto, de acordo com o item 3.1c do 
edital 04-2016, as bancas de análise do projeto de pesquisa são constituídas pelos(as) docentes 
indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Portanto, compete a esses 
docentes a atribuição de notas, conforme critérios previamente divulgados, não sendo 
competência da Comissão de Seleção atribuir notas a esta etapa do processo seletivo, exceto 
nos casos em que os integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. Sobre a 
questão levantada pela candidata a respeito da aprovação de todos os(as) candidatos(as) que se 
submeteram à prova de suficiência em Língua Estrangeira em decorrência de equívoco em 
relação ao tempo de duração da prova, isso em nada prejudicou qualquer candidato. O item 3.1 
do edital informa que a prova de suficiência era eliminatória, porém sua nota não faz parte do 
cálculo da Nota Final. Assim, se não houvesse a aplicação desta avaliação, todos os candidatos 
já estavam aptos a seguirem no processo seletivo, vez que haviam sido aprovados na prova 
escrita de conhecimentos na área de Educação. Por fim, a respeito da solicitação de divulgação 
das notas de cada candidato, o item 3.8 do edital informa que será concedida vista presencial 
acompanhada de sua prova (e somente dela) aos(às) candidatos(as) que a requerer para 
fundamentar o recurso. Portanto, as notas de cada candidato(a) são apresentadas somente 
àqueles(as) que as requerer. 
 
 
  



Gabriely Menegheti Bertoni – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 
	
Em relação à solicitação da candidata de reavaliação do projeto, de acordo com o item 3.1c do 
edital 04-2016, as bancas de análise do projeto de pesquisa são constituídas pelos(as) docentes 
indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Portanto, compete a esses 
docentes a atribuição de notas, conforme critérios previamente divulgados, não sendo 
competência da Comissão de Seleção atribuir notas a esta etapa do processo seletivo, exceto 
nos casos em que os integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. 
 
 
Luzilene Tavares Roldão – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 
 
Em relação à solicitação da candidata de reavaliação do projeto, de acordo com o item 3.1c do 
edital 04-2016, as bancas de análise do projeto de pesquisa são constituídas pelos(as) docentes 
indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Portanto, compete a esses 
docentes a atribuição de notas, conforme critérios previamente divulgados, não sendo 
competência da Comissão de Seleção atribuir notas a esta etapa do processo seletivo, exceto 
nos casos em que os integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. 
 
 
Maria Lucimar A. de Sousa Silveira – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 
 
Em relação à solicitação da candidata de reavaliação do projeto, de acordo com o item 3.1c do 
edital 04-2016, as bancas de análise do projeto de pesquisa são constituídas pelos(as) docentes 
indicados(as) pelo(a) candidato(a) no requerimento de inscrição. Portanto, compete a esses 
docentes a atribuição de notas, conforme critérios previamente divulgados, não sendo 
competência da Comissão de Seleção atribuir notas a esta etapa do processo seletivo, exceto 
nos casos em que os integrantes das bancas são da comissão há pouco mencionada. A respeito 
da solicitação de encaminhamento do projeto a outros docentes do programa, isso já foi feito. 
Segundo o item 2.11 do edital, 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). Assim, durante a fase de avaliação do projeto, 
quando os(as) docentes indicados(as) pelo(a) candidato(a) consideram que ele não se enquadra 
perfeitamente na linha de pesquisa inscrita ou vai de encontro à sua área de atuação, 
disponibilizam o projeto para o coletivo, na expectativa de que outros(as) docentes manifestem 
interesse pela proposta do(a) candidato(a). Caso isso não ocorra, o projeto volta para os(as) 
indicados(as) pelo(a) candidato(a), que o avaliam segundo os critérios de correção. 
 

 

Jataí (GO) 16 de dezembro de 2016. 

 

 

 

 

Comissão de Seleção 


