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A  comissã	o  do  processo  seletivo  2021 informã  que,  em  relãçã	o  ãos  pedidos  de
reconsiderãçã	o, forãm tomãdãs ãs seguintes deciso	 es:

Linha 1 - Cooperação Internacional

Candidata: LUIZA EMANUELLY VILANOVA GOMES

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta ao recurso: Em respostã ã�  cãndidãtã sobre suã notã nã Fãse 2, ãvãliãçã	o de
projetos, ã presente comissã	o ãvãliãdorã considerã que conforme o item 4.1.2 do editãl
EDITAL N. 001/2021, os crite)rios que forãm ãvãliãdos nã propostã ãpresentãdã em 2021
forãm: 

1.  Consiste+nciã  dã  propostã  em termos de contextuãlizãçã	o,  problemã  e objetivos  de
pesquisã (0 ã 3,0); 

2. Atuãlizãçã	o e pertine+nciã dã bibliogrãfiã ão temã de pesquisã (0 ã 2,0); 

3.  Adequãçã	o dos procedimentos metodolo) gicos ão problemã e objetivos de pesquisã
propostos (0 ã 2,0); 

4.  Adere+nciã  ã�  linhã  de  pesquisã  e  ãos  projetos  de  pesquisã  do(ã)  orientãdor(ã)
indicãdo(ã) (0 ã 3,0)

A  cãndidãtã  pediu  ã  revisã	o  dãs  notãs  nos  crite)rios  3  e  4  em  que  obteve,
respectivãmente, ãs me)diãs 0,65 ((1 + 0,3)/2) e 2,0. 

No que tãnge ã�  notã 3, que trãtã dã ãdequãçã	o de procedimentos metodolo) gicos
ão  problemã  e  objetivos  dã  pesquisã,  ãpesãr  de  ãlegãr  ter  escrito  um  objetivo  de
pesquisã,  ã  sãber:   “analisar  o  papel  da  Governança  Transnacional  no  amparo  das
mulheres migrantes e refugiadas, além de identificar os tipos de violências e os principais
riscos  e  vulnerabilidades  sociais  que  essas  mulheres  enfrentam durante  os  percursos  e
permanência  em  outros  países.  Bem  como,  buscar  políticas  públicas  transnacionais  de
proteção e amparo”, ã cãndidãtã nã	o deixou clãro seu objeto EXATO de pesquisã nã visã	o
de  ãmbos  ãvãliãdores.  Umã  se)rie  de  perguntãs  fundãmentãis  pãrã  um  desenho  de
pesquisã  nã	o  sã	o  respondidãs.  Quãl  o  objeto  empí)rico  especí)fico?  Quãl  dimensã	o  dã



governãnçã serã)  ãnãlisãdã? E?  umã ãnã) lise de formãçã	o de polí)ticã, definiçã	o de ãgendã,
pãrticipãçã	o?  Umã  ãnã) lise  de  eficã) ciã,  compliãnce,  impãcto?  Quãl  recorte  temporãl  e
espãciãl? E?  um estudo de cãso u) nico, umã ãnã) lise compãrãdã, um estudo quãntitãtivo
com vã) rios cãsos? 

Diãnte  dessãs  considerãço	 es,  notã-se  que  nã	o  se  constãtou  consiste+nciã
metodolo) gicã nã propostã,  com ã definiçã	o do problemã de mãneirã focãdã,  nem dos
objetivos especí)ficos dã pesquisã. Dãs te)cnicãs e procedimentos de pesquisã, notã-se que
ãpenãs levãntãmento bibliogrã) fico, ã nã	o ser quãndo umã metã-ãnã) lise ou umã revisã	o
sistemã) ticã de literãturã, nã	o e)  procedimento metodolo) gico suficiente, nem de ãnã) lise,
nem  coletã  de  dãdos.  Pressupo	 e-se  que  todã  pesquisã  e)  construí)dã  ã  pãrtir  de  umã
revisã	o de literãturã,  pois consiste em um esforço fundãmentãl pãrã mãpeãr e situãr
quãlquer estãdo dã ãrte. 

Todã essã dimensã	o dã propostã, cãrece, portãnto, de umã densã reformulãçã	o.
Sugere-se duãs leiturãs pãrã ãpoiãr ã reformulãçã	o dã propostã: 

NICOLAU, Jãiro. Breve roteiro pãrã redãçã	o de um projeto de pesquisã. Revista Estudos
Políticos, v. 4, n. 7, p. 345-353, 2013.

KING, Gãry; KEOHANE, Robert O.; VERBA, Sidney.  Designing social inquiry: Scientific
inference in qualitative research. Princeton university press, 1994.

No que tãnge ã�  notã 4, no crite)rio Aderência à linha de pesquisa e aos projetos de
pesquisa do(a) orientador(a) indicado(a),  observã-se que ã cãndidãtã trãtã de um temã
tãngenciãl ã�  ãgendã de um dos orientãdores indicãdos. Isto e)  reconhecido nã notã 2,0.
Nã	o obstãnte, o objeto nã	o estã)  em suã plenitude nã ãgendã do docente sugerido. Bãstã
visuãlizãr que dos trãbãlhos listãdos pelã cãndidãtã pãrã ãrgumentãr ã totãl ãdere+nciã,
somente um deles foi fruto de orientãçã	o e, ãindã ãssim, em umã temã) ticã que nã	o preve+
o debãte de ge+nero.  Aindã que este sejã um debãte centrãl,  ã ãdere+nciã ã� s linhãs dos
pesquisãdores do PGPCI nã	o e)  integrãl, fãto que se trãduz nã notã ãtribuí)dã.

Posto isso, ã presente comissã	o mãnte)m ã notã dã cãndidãtã nã fãse 2.

Candidato:  TIAGO LIMA CARVALHO DA SILVA

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta ao recurso: Em respostã ão cãndidãto sobre suã notã nã Fãse 2, ãvãliãçã	o de
projetos, ã presente comissã	o ãvãliãdorã considerã que conforme o item 4.1.2 do editãl
EDITAL N. 001/2021, os crite)rios que forãm ãvãliãdos nã propostã ãpresentãdã em 2021
forãm: 

1.  Consiste+nciã  dã  propostã  em termos de contextuãlizãçã	o,  problemã  e objetivos  de
pesquisã (0 ã 3,0); 

2. Atuãlizãçã	o e pertine+nciã dã bibliogrãfiã ão temã de pesquisã (0 ã 2,0); 

3.  Adequãçã	o dos procedimentos metodolo) gicos ão problemã e objetivos de pesquisã
propostos (0 ã 2,0); 



4.  Adere+nciã  ã�  linhã  de  pesquisã  e  ãos  projetos  de  pesquisã  do(ã)  orientãdor(ã)
indicãdo(ã) (0 ã 3,0)

O  projeto  submetido  foi  ãpreciãdo  por  dois  ãvãliãdores,  de  mãneirã
independente, e ã me)diã dãs notãs em cãdã um dos crite)rios foi: 

1. 1,0

2. 1,5

3. 0,25

4. 1,5

Notã = 4,25.

De modo que  nã	o  se  constãtou  consiste+nciã  nã  propostã,  com  ã  definiçã	o  do
problemã, nem dos objetivos dã pesquisã. Ale)m disso, notã-se que ã mãior frãgilidãde dã
propostã  ãpresentãdã  em  2021,  ã  pãrtir  dã  ãnã) lise  dos  ãvãliãdores,  consistiu  nã
dimensã	o metodolo) gicã do problemã, tãnto em termos de desenho de pesquisã, quãnto
nã dimensã	o dã operãcionãlizãçã	o dã pesquisã. 

Um  exemplo  e)  ã  postulãçã	o  dãs  hipo) teses  ãpresentãdãs  pelo  cãndidãto.  De
mãneirã  ãlgumã  ãs  quãtro  ãfirmãço	 es  ãssemelhãm-se  ã  possí)veis  hipo) teses
operãcionãlizã) veis e testã) veis em um desenho de pesquisã pois, dã mãneirã como sã	o
colocãdãs,  ãpãrentãm-se ã pressupostos  e nã	o  hipo) teses.  Precisãm,  portãnto,  de  umã
densã reformulãçã	o e, de ãcordo com mãnuãis de desenho de pesquisã, tãis como King,
Keohãne e Verbã (1994), ã hipo) teses precisãm estãr embãsãdãs e fundãmentãdãs em
ãlgumã ãbordãgem teo) ricã. 

Aindã  que  sejã  projeto  semelhãnte  ão  submetido  em  processo  ãnterior,  vãle
pontuãr que os processos seletivos sã	o independentes e nã	o-vinculãdos.  Mãis do que
isso,  os  crite)rios  de  ãvãliãçã	o  de  propostã  do  editãl  01/2020  que  teve  que  ser
redesenhãdo por contã dã pãndemiã sã	o diferentes dos definidos no editãl 01/2021 o
quãl  jã)  foi  desenhãdo  em  um  contexto  de  seleçã	o  sem  ã  etãpã  de  provã  de
conhecimentos. Ademãis, ãs bãncãs de ãvãliãdores sã	o diferentes e ã notã e)  um estãdo
estã) tico,  resultãdo  de  umã  ãvãliãçã	o  dentro  de  um  conjunto  de  ãspectos  que  estã	o
presentes numã situãçã	o e nã	o estã	o presentes em outrã.  Por isso,  ãrgumentãr que ã
notã  do  projeto  de  seleçã	o  do  mestrãdo  em  2020  deveriã  ser  mãior  em  2021  nã	o
procede.

Posto isso, ã presente comissã	o mãnte)m ã notã do cãndidãto nã fãse 2. 

Refere+nciã:

KING, Gãry; KEOHANE, Robert O.; VERBA, Sidney.  Designing social inquiry: Scientific
inference in qualitative research. Princeton university press, 1994.



Linha 2 - Gestão Governamental e Social

Candidato: ALEX RODRIGUES DE LIMA

Decisã	o: ãjustãr notã dos crite)rios 1 e 2 do ãvãliãdor 1.

1. Consiste+nciã
dã propostã em

termos de
contextuãlizãçã	o

, problemã e
objetivos de

pesquisã (0 ã
3,0)

2. Atuãlizãçã	o
e pertine+nciã

dã bibliogrãfiã
ão temã de

pesquisã (0 ã
2,0)

3. Adequãçã	o
dos

procedimentos
metodolo) gicos
ão problemã e

objetivos de
pesquisã

propostos (0 ã
2,0)

4. Adere+nciã ã�
linhã de

pesquisã e ãos
projetos de

pesquisã do(ã)
orientãdor(ã)
indicãdo(ã) (0

ã 3,0)

Notã

2,00 1,50 1,50 3,00 8,00

Me)diã ãpo) s ãjustes: (8,00 + 8,40)/2 = 8,20

Resposta  ao recurso: A  propostã,  ãpesãr  de  ãbordãr  os elementos  pedidos,  conte+m
trechos com frãgilidãdes, comprometendo ã consiste+nciã em suã totãlidãde em relãçã	o
ão crite)rio 1. Em termos de ãtuãlizãçã	o e pertine+nciã dã bibliogrãfiã ão temã dã pesquisã
(crite)rio 2), e)  trãzidã pãrte delã proveniente de literãturã tidã como cinzentã (ã exemplo
de tcc, teses e dissertãço	 es), que, ãpesãr de suã importã+nciã, poderiã ter explorãdo os
ãrtigos cientí)ficos (nãcionãis e internãcionãis) em relãçã	o ã�  temã) ticã propostã. Por fim, o
crite)rio 3, que trãtã dã ãdequãçã	o  dos  procedimentos  metodolo) gicos  ão  problemã  e
objetivos   de  pesquisã  propostos,  nã	o  justificã  clãrãmente  o  porque+  de  uso  de
ãbordãgens  mistãs  e  seus  detãlhãmentos:  se  ãs  etãpãs  quãlitãtivã  e  quãntitãtivã
ocorrerã	o sequenciãlmente ou ão mesmo tempo, e como serã	o procedidãs ãs ãnã) lises de
dãdos que serã	o coletãdos - ãnã) lise de conteu) do/do discurso/ãnã) lise estãtí)sticã, dentre
outros. Nestes termos, o pãrecer e)  fãvorã)vel pãrciãlmente ão pleito do cãndidãto, com
ãjuste pãrciãl dãs notãs.

Candidato: JEAN CARLOS GOMES LIMEIRA

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta  ao  recurso: Apo) s  reãvãliãçã	o,  considerãndo  o  recurso  ãpresentãdo  pelo
cãndidãto,  ãs  notãs  dos  ãvãliãdores  forãm  mãntidãs.  A  propostã  ãbordã  muito
superficiãlmente os elementos pedidos. Nã	o hã)  densidãde ou esforço de ãrticulãçã	o em
termos de contextuãlizãçã	o, problemã e objetivos de pesquisã.  O referenciãl teo) rico e)
prãticãmente  inexistente.  Dãdã essã  situãçã	o,  hã)  um reflexo sobre  os  procedimentos
metodolo) gicos  (tãmbe)m  prãticãmente  inexistentes),  sendo  difí)cil  concãtenãr  suã
ãplicãçã	o  devido ã  fãltã  de  mãior  ãprofundãmento  nos  to) picos  ãnteriores.  E?  possí)vel
pensãr nã ãdere+nciã ão temã de estudo do possí)vel orientãdor indicãdo, mãs, diãnte dã



frãgilidãde dã propostã,  nã	o  e)  possí)vel  ãtribuir  mãior pontuãçã	o  do que o que jã)  foi
ãplicãdo. Nestes termos, o pãrecer e)  desfãvorã)vel ão pleito do cãndidãto.

Candidato: VINÍCIUS DOUGLAS DA SILVA NASCIMENTO

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta  ao  recurso: Apo) s  reãvãliãçã	o,  considerãndo  o  recurso  ãpresentãdo  pelo
cãndidãto,  ãs  notãs  dos  ãvãliãdores  forãm  mãntidãs.  No  tocãnte  ãos  conceitos  de
ãprendizãgem  orgãnizãcionãl  e  ã  gestã	o  do  conhecimento,  precisãriãm  estãr  melhor
ãpresentãdos  nã  introduçã	o,  pãrã  explicãr  ã  relãçã	o  e  construçã	o  ãrgumentãtivã  dos
objetivos; introduçã	o generãlistã e objetivos muito ãmplos. A bibliogrãfiã e)  ãpresentãdã
de formã sucintã e, em suã mãioriã,  nã	o e)  tã	 o ãtuãl, umã vez que dãs 15 refere+nciãs,
ãpenãs 3 sã	o dos u) ltimos 5 ãnos. A pesquisã documentãl e)  ãpontãdã como procedimento
metodolo) gico. No entãnto, nã	o seriã sãtisfãto) riã pãrã ãtender ãos objetivos propostos,
como “Compreender o impãcto dãs polí)ticãs de gestã	o de pessoãs do Governo Federãl,
ãnãlisãndo ã relãçã	o entre ãprendizãgem orgãnizãcionãl e ã gestã	o do conhecimento, e o
processo resultãnte dessã correlãçã	o” e “Anãlisãr o impãcto dãs polí)ticãs de gestã	o de
pessoãs no perfil profissionãl dos servidores, bem como suã ãdequãçã	o junto ão conceito
de orgãnizãço	 es ãprendentes”,  por  exemplo,  dãdã ã complexidãde que esses tipos de
objetivo  requereriãm  pãrã  serem  investigãdos.  O  projeto,  ãpesãr  de  indicãr  certã
ãdere+nciã com ã linhã de pesquisã, possui relãtivo ãlinhãmento com ãs pesquisãs dos
docentes indicãdos como possí)veis orientãdores, sobretudo pelã construçã	o do projeto
ãpresentãr  lãcunãs  teo) ricãs  sobre  ãprendizãgem  orgãnizãcionãl  e  gestã	o  do
conhecimento.  Com isso,  ã  ãvãliãçã	o  do projeto  ãtinge ã  notã  mã)ximã de 6,0.  Nestes
termos, nã	o e)  possí)vel ãtribuir mãior pontuãçã	o do que o que jã)  foi ãplicãdo, sendo o
pãrecer desfãvorã)vel ão pleito do cãndidãto.

Candidata: KALLYANDRA FERREIRA SOARES DE SOUSA

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta  ao  recurso: Apo) s  reãvãliãçã	o,  considerãndo  o  recurso  ãpresentãdo  pelo
cãndidãto,  ãs  notãs  dos  ãvãliãdores  forãm  mãntidãs.  No  que  se  refere  ão  item  1.
Consiste+nciã  dã  propostã  em  termos  de  contextuãlizãçã	o,  problemãs  e  objetivos  de
pesquisã,  ã  cãndidãtã  ãpresentou  umã  propostã  superficiãl  (sem  dãdos  pãrã
fundãmentãr  ã  relevã+nciã  do estudo),  pãrã  ãnãlisãr  umã  conexã	o  superficiãl  entre  o
direito ãmbientãl e ã pãndemiã do coronãví)rus. Neste item, o projeto nãvegã entre umã
discussã	o  de  sãu) de  pu) blicã,  direito  ãmbientãl  e  ã  pãndemiã  do  coronãví)rus  sem
propriãmente se situãr dentro do cãmpo dã gestã	o governãmentãl e sociãl. Pãrã o item 2,
ã propostã nã	o trãz refere+nciãs de bãse cientí)ficãs pãrã o problemã de pesquisã,  trãz
ãpenãs um ãpãrãto constitucionãl que cãrãcterizã o direito ãmbientãl. No item 3 forãm
ãvãliãdos ãspectos metodolo) gicos, os quãis forãm insuficientes pãrã esclãrecer de que
modo  ã  pesquisãdorã  conduziriã  o  estudo pãrã  ãlcãnçãr  o  objetivo,  restãndo  du) vidã
sobre  ã  exequibilidãde  dã pesquisã.  Por  fim,  no  item 4,  foi  observãdo  que  hã)  poucã
ãdere+nciã  por  pãrte  dã  propostã  de  pesquisã  com  os  interesses  dã  linhã  ã  que  ã
cãndidãtã propo+ s o estudo. Nestes termos, nã	o e)  possí)vel ãtribuir mãior pontuãçã	o do



que o que jã)  foi ãplicãdo, sendo o pãrecer desfãvorã)vel ão pleito do cãndidãto.

Candidato: GUSTAVO MATOS RIBEIRO

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta  ao  recurso: Apo) s  reãvãliãçã	o,  considerãndo  o  recurso  ãpresentãdo  pelo
cãndidãto,  ãs  notãs  dos  ãvãliãdores  forãm  mãntidãs.  No  que  se  refere  ão  item  1.
Consiste+nciã  dã  propostã  em  termos  de  contextuãlizãçã	o,  problemãs  e  objetivos  de
pesquisã, o cãndidãto ãpresentou umã propostã superficiãl, sem densidãde e ãrticulãçã	o
teo) ricã, ãpenãs trãzendo como pãnorãmã ã questã	o do quãntitãtivo de votos pãrã dãr
suporte ã umã possí)vel pesquisã, o que ã deixã frãgilidãde e superficiãl do ponto de vistã
ãcãde+mico.  A justificãtivã nã	o  e)  cãpãz de suprir  ã  lãcunã que foi  ãpresentãdã,  o  que
enfrãquece ã propostã. Pãrã o item 2, ã propostã nã	o trãz um quãntitãtivo ãdequãdo de
refere+nciãs dos u) ltimos cinco ãnos, e boã pãrte nã	o e)  de ãrtigos ãcãde+micos publicãdos
em perio) dicos indexãdos.  Hã)  um  excesso de citãço	 es diretãs,  o que diminui  o estilo,
denotãndo esforço reduzido de ãrticulãçã	o teo) ricã. O crite)rio 3, que trãtã dã ãdequãçã	o
dos procedimentos metodolo) gicos ão problemã e objetivos de pesquisã propostos, nã	o
ãrticulã  ãdequãdãmente  ãs  escolhãs  sobre  pesquisã  quãntitãtivã,  suãs  implicãço	 es  e
relãçã	o com o objetivo proposto e como serã	o procedidãs ãs ãnã) lises de dãdos oriundãs
delã. No item 4, foi observãdo poucã ãdere+nciã por pãrte dã propostã de pesquisã com os
interesses dã linhã e dos orientãdores ãos quãis indicou. Nestes termos, nã	o e)  possí)vel
ãtribuir mãior pontuãçã	o do que o que jã)  foi ãplicãdo, sendo o pãrecer desfãvorã)vel ão
pleito do cãndidãto.

Linha 3 - Políticas Públicas

Candidato: DIEGO FELIPE BORGES ARAGÃO

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Respostã ão recurso: O cãndidãto solicitã que sejã revistã ã notã ãtribuí)dã justificãndo
que o projeto pode proporcionãr benefí)cios ã�  sociedãde e que fãltou sensibilidãde ãos
ãvãliãdores. Ambos ãvãliãdores mãnte+m suãs notãs, mãs nã	o pelo fãto de desconsiderãr
que ã propostã trãtã de um ãssunto muito importãnte pãrã o desenvolvimento de nossã
democrãciã e dã inovãçã	o dã gestã	o pu) blicã. Aliã) s, ãs propostãs que normãlmente sã	o
ãpresentãdãs nos processos de seleçã	o tem este grãu de importã+nciã.  De todo modo,
como destãcãdo pelo Avãliãdor 2, ã ãvãliãçã	o levã em questã	o crite)rios objetivos que se
ãplicãm  ãos  elementos  necessã) rios  pãrã  um  projeto  que  serã)  desenvolvido  em  umã
dissertãçã	o de mestrãdo e em um tempo determinãdo. Avãliãndo ã propostã observãmos
que o objetivo gerãl estã)  voltãdo pãrã o desenvolvimento de um produto, jã)  dãdo como
certo  e  que seu efeito serã)  bene) fico e imediãto  pãrã  ã sociedãde.  Por  mãis  que sejã
possí)vel este resultãdo, umã pesquisã sejã elã de mestrãdo ou de outro ní)vel ãcãde+mico
nã	o  pãrte  de  verdãdes,  mãs de premissãs que serã	o  ãnãlisãdãs e colocãdãs ã�  crí)ticã.
Neste  cãso  o  tipo  de  pesquisã  proposto  e  o  foco  nã	o  estã	o  consistentes.  Estã
inconsiste+nciã  prejudicou  os  demãis  elementos  do  projeto.  Por  fim  o  cãndidãto  nã	o
deixou clãro o que ã linhã de polí)ticãs pu) blicãs (como ã) reã do conhecimento e nã	o como
objeto de ãçã	o) pode contribuir com o ãvãnço do conhecimento do temã proposto.  Jã)



encontrãmos nã literãturã especiãlizãdã de ãnã) lise de polí)ticãs pu) blicãs estudos sobre os
efeitos do uso dãs TICs nã gestã	o de polí)ticãs pu) blicãs. Sugere-se um ãprofundãmento
nestã literãturã e ã  proposiçã	o  de um projeto de pesquisã.  O Avãliãdor 1 iguãlmente
mãnte)m  ã  notã  ãtribuí)dã,  ãrgumentãndo  que  o  projeto  cãrece de  mãior  consiste+nciã
teo) rico-conceituãl  sobre  os  conceitos  de  democrãciã,  pãrticipãçã	o,  democrãciã  digitãl,
ãccountãbility,  governo  locãl,  serviços  municipãis,  dentre  outros  que  o  projeto  estã)
inserido, ãlgo que reflete nã bibliogrãfiã ãpresentãdã e que impãctãm significãtivãmente
no design e desenvolvimento do ãplicãtivo proposto. Ao mesmo tempo, ãpesãr dã ideiã
ser interessãnte, nã	o hã)  evide+nciãs quãnto ã�  cãpãcidãde do cãndidãto executãr o projeto,
pois depende do domí)nio de te)cnicãs de progrãmãçã	o e desenvolvimento em softwãre
rãzoãvelmente  ãvãnçãdãs,  ãle)m  dã  iguãlmente  nã	o  comprovãdã  questã	o  do  suporte
institucionãl dã prefeiturã municipãl pãrã o desenvolvimento do ãplicãtivo. Pelãs rãzo	 es
expostãs, os ãvãliãdores recomendãm ã mãnutençã	o dãs notãs do resultãdo preliminãr.

Candidata: IZABEL SABINO DE SOUSA

Decisã	o: pedido deferido

Resposta ao recurso: A cãndidãtã solicitã que sejã reconsiderãdã ã notã 1,5 (um ponto e
meio) ãtribuí)dã pelo Avãliãdor 2 ão Crite)rio 2, dã Fãse 2 do processo seletivo, com vistãs
ã�  mãjorãçã	o dã referidã notã pãrã 2,0 (dois pontos). Apo) s  reãvãliãçã	o dã bibliogrãfiã
ãpresentã no projeto, ã�  luz dã ãrgumentãçã	o expostã pelã cãndidãtã em seu pedido de
reconsiderãçã	o, entende-se que ã notã dã requerente no Crite)rio 2 dã Fãse 2 do processo
seletivo e)  pãssí)vel de mãjorãçã	o. Decide-se, portãnto, pelo DEFERIMENTO do pedido de
reconsiderãçã	o dã  cãndidãtã  Izãbel  Sãbino  de  Sousã.  Assim,  ã  notã  ãtribuí)dã  ã�
requerente,  no  Crite)rio  2  dã  Fãse  2  do processo  seletivo,  e)  mãjorãdã  pãrã  2,0 (dois
pontos). Me)diã ãpo) s ãjustes: 8,0 + 8,0 = 8,0.

Candidato: JOSÉ ALCIDES LAGES SIQUEIRA NEVES

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta  ao  recurso:  Apo) s  reãvãliãçã	o,  considerãndo  o  recurso  ãpresentãdo  pelo
cãndidãto,  ãs  notãs  dos  ãvãliãdores  forãm  mãntidãs.  O  cãndidãto  solicitã  que  sejãm
reconsiderãdãs ãs notãs ãtribuí)dãs ã todos os crite)rios pelo Avãliãdor 1, e ãos crite)rios 1
e  3  pelo  Avãliãdor  2,  dã  Fãse  2  do  processo  seletivo.  No  que  se  refere  ão  item  1.
Consiste+nciã  dã  propostã  em  termos  de  contextuãlizãçã	o,  problemãs  e  objetivos  de
pesquisã, o cãndidãto ãpresentou umã propostã superficiãl - sem dãdos suficientes pãrã
fundãmentãr ã relevã+nciã do estudo e sem clãrezã do debãte teo) rico em que se embãsã
pãrã  construir  o  problemã  de pesquisã.  Os  objetivos  dã  pesquisã  nã	o  correspondem
ãdequãdãmente  ão  problemã  de  pesquisã.  Pãrã  o  item  2,  ã  propostã  nã	o  ãpresentã
revisã	o de refere+nciãs de bãse cientí)ficãs pãrã embãsãr o problemã de pesquisã, ãpenãs
informãço	 es  coletãdãs  em  documentos  produzidos  pelãs  ONGs  que  serã	o  objeto  do
estudo proposto.  No item 3 forãm  ãvãliãdos  ãspectos  metodolo) gicos,  os  quãis  forãm
ãpresentãdos  de  formã  gene)ricã  e  insuficiente  pãrã  esclãrecer  de  que  modo  o
pesquisãdor  conduziriã  o  estudo  pãrã  ãlcãnçãr  o  objetivo,  restãndo  du) vidã  sobre  ã
exequibilidãde dã pesquisã. Por fim, no item 4, foi observãdo que hã)  poucã ãdere+nciã por
pãrte dã propostã de pesquisã com os interesses dã linhã ã que o cãndidãto propo+ s o
estudo, umã vez que o projeto nã	o ãpresentã com ã devidã clãrezã ã inserçã	o dã propostã
de pesquisã no debãte teo) rico/ãcãde+mico sobre polí)ticãs pu) blicãs. Nestes termos, nã	o e)



possí)vel  ãtribuir  mãior  pontuãçã	o  do  que  o  que  jã)  foi  ãplicãdo,  sendo  o  pãrecer
desfãvorã)vel ão pleito do cãndidãto.

Candidata: RITA DE CÁSSIA SÃO PAIO DE AZEREDO ESTEVES 

Decisã	o: pedido indeferido

Resposta ao  recurso:  A cãndidãtã solicitã reconsiderãçã	o do resultãdo dã Fãse 2 do
processo  seletivo,  do  quãl  nã	o  constã  seu  nome  entre  os  ãprovãdos  ou  entre  os
eliminãdos. Estã comissã	o de seleçã	o ãvãliã que o  recurso ãpresentãdo pelã cãndidãtã e)
improcedente, pois ã mesmã nã	o foi ãprovãdã nã Fãse 1 do referido processo seletivo,
nã	o tendo sido, portãnto, clãssificãdã pãrã ã Fãse 2 do mesmo. 

Candidato: STEFERSSON HIGO DE LIMA FERREIRA

Decisã	o: mãnter ãs notãs do resultãdo preliminãr.

Resposta  ao  recurso:  O  cãndidãto  solicitã  reconsiderãçã	o  dã  notã  dã  Fãse  2  ou
reãvãliãçã	o por novos ãvãliãdores. O cãndidãto ãlegã: ã) cumprimento dos crite)rios de
ãvãliãçã	o; e, b) discrepã+nciã entre ãs notãs ãtribuí)dãs pelos ãvãliãdores. Apo) s reãnã) lise, ã
comissã	o decide mãnter ã notã, pois: ã) o mero cumprimento dos itens de ãvãliãçã	o nã	o
implicã nã ãtribuiçã	o dã notã mã)ximã ão cãndidãto, visto que ã notã vãriã de ãcordo com
o julgãmento te)cnico-cientí)fico do ãvãliãdor (nenhum crite)rio recebeu notã zero); b) ã
referidã discrepã+nciã, de no mã)ximo 1 ponto por crite)rio, nã	o evidenciã umã diferençã
“grãnde” ou “ãbissãl”, conforme mencionã o requerente (ã diferençã dã notã finãl, por
ãvãliãdor, vãriã conforme ã somã dos crite)rios e suã diferençã nã	o implicã em nenhum
prejuí)zo pãrã ã ãnã) lise objetivã do projeto). Nestes termos, o pãrecer e)  desfãvorã)vel ão
pleito do cãndidãto. Assim, ficã mãntidã ã notã originãlmente ãtribuí)dã ão cãndidãto nã
Fãse 2.

Joã	o Pessoã, 17 de junho de 2021.

A COMISSÃO


