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A comissão geral do processo seletivo mestrado e doutorado 2020 designada 

para avaliação e pontuação na etapa de análise curricular informa que, após ler 

atentamente a solicitação de reconsideração da sua avaliação, procedeu a 

reavaliação instrumentalizada com o Edital 02/2019 de agosto de 2019, com a 

documentação de inscrição do candidato, link do Lattes e o requerimento de 

reconsideração. 

 

O candidato reivindica pontuação no item 1.3 especialização na área de 

Geografia. O referido curso está intitulado “Educação Ambiental e Geografia do 

Semiárido”. No entanto, a Comissão ao verificar o Certificado de conclusão do 

curso observou que a área objeto do curso é INTERDISCIPLINAR: meio 

ambiente e agrárias. Portanto, a Comissão entende que a pontuação é válida 

para o item 1.4 que se refere a áreas afins. Assim, a pontuação atribuída na 

avaliação para esse item permanece em 0,5 (meio) ponto. 

 

No que tange ao item experiência profissional o candidato lembra que as 

portarias apresentadas na documentação comprobatória destacam sua atuação 

no magistério em escolas públicas. No item 2.1 (anexo VII do edital) a pontuação 

é validada apenas para os candidatos que comprovarem experiência na área de 

geografia. No entanto, em nenhuma portaria apresentada indica sua atuação 

como docente na área. Também não foi verificada a área de atuação na 



descrição do currículo LATTES. Dessa forma, a comissão não atribui pontuação 

nesse quesito. 

 

No item 3.3.2 que trata de publicações de artigos completos em anais de eventos 

científicos em áreas afins, o candidato reivindica revisão de pontuação, pois 

indica diversos certificados de apresentação de trabalho. A Comissão procedeu 

a revisão e constatou que a maioria dos certificados se refere à apresentação de 

trabalho em eventos. Não é atribuída pontuação para essa modalidade, mas 

para publicações comprovadas. Assim, a Comissão compreende que só 

considera os certificados que apresentam no texto referências às publicações 

em anais.  Sendo assim, foram dois certificados válidos ambos do VI Seminário 

Internacional de Práticas Educativas. Como para o quesito a pontuação atribuída 

é de 0,25 pontos, a Comissão atribuiu 0,5 (meio) ponto.   

 

No item 3.3.3 que trata de resumos simples ou expandidos publicados em anais 

de eventos, a Comissão não identificou documentação comprobatória neste 

quesito. Portanto, não atribui pontuação. 

 

Assim, a pontuação atingida pelo requerente passa de 12,5 para 13,0. 
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