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RESULTADO FINAL COM RESPOSTAS AOS RECURSOS INTERPOSTOS 

 

Em reunião ordinária do Colegiado do PPGG, realizada no dia 13 de dezembro de 2018, foram 

tomadas as seguintes decisões: 

 

SOBRE OS RECURSOS DOS CANDIDATOS ANDREA BEZERRA CAVALCANTI E HAMILTON MATOS 

CARDOSO JÚNIOR   

 

Foram julgados IMPROCEDENTES, considerando que: 

 

- Não houve inscrição para uma das vagas e, de acordo com o Edital 02/2018 de Seleção do 

Doutorado, item 4.1, “….não é obrigatório o preenchimento de todas as vagas da seleção.”; 

 

- Os recursos não dizem respeito diretamente ao resultado final do processo seletivo, conforme 

estabelece o item 12.2 do edital; 

 

- A sugestão do relator de formar comissão específica para o assunto não foi acatada. 

 

 

SOBRE O RECURSO DO CANDIDATO COTISTA MÁRCIO BALBINO CAVALCANTE 

 

Foi APROVADO o parecer do relator de considerar aprovado o candidato em vaga de cotista, e de 

encaminhar para a Comissão Geral de Seleção proceder a Avaliação Curricular, de acordo com o 

Edital 02/2018 de Seleção do Doutorado, item 4.6, que diz que “Candidatos(as) autodeclarados 

negros, indígenas, com deficiência ou pertencentes a povos e comunidades tradicionais 

concorrerão entre si às vagas estabelecidas no item 4.2 deste Edital” e item 13, que afirma serão 

feitas listas separadas, “uma apresentando os candidatos aprovados em ampla concorrência e 

outra com os candidatos aprovados nas vagas destinadas às ações afirmativas.” 

 



SOBRE O RECURSO DA CANDIDATA AMANDA CRISTIANE GONÇALVES FERNANDES 

 

- Recurso recebido por e-mail em 14 de dezembro de 2018 e encaminhado, via e-mail, para relator;   

 

- Solicitado o envio/entrega de cópia do áudio e vídeo da apresentação do Plano de Tese da 

candidata ao professor Pedro Vianna, presidente da Comissão de Avaliação para análise; 

 

- Aguarda-se Reunião Ordinária do Colegiado do PPGG após o período de férias coletivas dos 

docentes, iniciadas em 17 de dezembro de 2018; e 

 

- Reunião Ordinária do Colegiado será marcada após retorno dos docentes das férias coletivas e 

antes do período de matrícula, sem prejuízo da requerente. 

 

 

O resultado final divulgado no dia 05 de dezembro de 2018 fica mantido, e neste ato há o 

acréscimo, em lista específica de cotistas, do nome do candidato Márcio Balbino Cavalcante. 

 

 

 

 

João Pessoa, 20 de dezembro de 2018 

 

 

 

A Coordenação do PPGG 

 
 
 


