
 
 

COMISSÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO DOUTORADO 202 
 

Resposta ao Requerimento de Reconsideração/Recurso 
  

AVALIAÇÃO E PONTUAÇÃO DE CURRICULO 
 
 
Requerente: SHARLENE DA SILVA BERNADINO 
 

 
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. 

 

A candidata reivindica a pontuação em publicações em eventos científicos que 

são: ENANPEGE 2017 e ENG 2018. 

 

A candidata postula pontos na participação de cinco eventos na área da 

geografia e três em áreas afins. 

 

A candidata cobra pontuação em experiência acadêmica em atividade 

relacionada à monitoria.  

 

No que diz respeito às solicitações de pontos em publicações, a Comissão 

entende que não é suficiente a indicação de documentos de apresentação de 

trabalhos em eventos. A Comissão só considera se a redação do documento 

indicar que o trabalho foi publicado em anais de eventos. As publicações devem 



ser comprovadas como publicações. Sendo assim, a Comissão mantém a 

pontuação no quesito (3) publicações.  

 

A Comissão revisou todos os certificados de participação em eventos e assegura 

que são os seguintes encontrados na documentação apresentada: 

 

GEOGRAFIA: 1) XII ENANPEGE/2018; 2) XIX ENG/2018; 3) VII 

SEMAGEO/2017 e; 4) II Simpósio do dia do Geógrafo/2018; 

 

Áreas afins: 1) II Ciclo de Debates do DCE campus III/2018; 2) I Seminário 

Saberes e Práticas do Professor (SESPP)/2018; 3) 1º Ciclo de debates 

políticos/2019 e; VII Semana de Humanidades/2019.  

 

Assim, a Comissão mantém a pontuação no quesito (4) participação em eventos. 

 

Quanto à experiência acadêmica, em que a candidata reivindica participação em 

projetos de monitoria, a Comissão assegura que não foi evidenciada nenhuma 

documentação comprobatória em participação de projetos de monitoria. Apenas 

um documento em que registra participação em banca de seleção de monitores. 

Item não contemplado neste edital. 

 

Sendo assim, a Comissão mantém o resultado divulgado.  

 
João Pessoa – PB, 05 de Dezembro de 2019 
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