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A comissão geral do processo seletivo mestrado e doutorado 2020 determinada 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 01/2019 de agosto de 2019, com a documentação de inscrição do 

candidato, link do Lattes e com o requerimento de reconsideração. 

 

O candidato informa e comprova com declaração anexa (que também se verifica na documentação de inscrição) 

que no item Experiencia Profissional na Área deveria ser contabilizado cinco (5,0) pontos, pois iniciou suas 

atividades profissionais em 2014 até 2018. A comissão chama a atenção do candidato para o Edital 01/2019 que no 

item 2 da documentação exigida, inciso f (link do currículo na Plataforma Lattes, com os documentos 

comprobatórios referentes aos últimos três anos. (grifo da comissão). Assim, a comissão considerou os anos de 

2017 e 2018 para pontuação. Como, na tabela anexa ao edital para pontuação de análise curricular consta no item 1 

(Experiência Profissional na Área) em 1,0 ponto por ano de atividade até no máximo 5 anos, a comissão atribuiu 

corretamente 2,0 pontos para essa modalidade. 

 

O candidato solicita recontagem de ponto de um artigo apresentado em evento científico. O requerente informa que 

se trata de um artigo completo publicado em Anais de eventos em áreas afins. Para essa modalidade é atribuído 0,5 

pontos por cada artigo. A Comissão entende que o ideal é colocar capa dos Anais, sumário em que se verifica o 

artigo e a pelo menos a primeira página do artigo. A Comissão buscou então verificar os anais do evento na internet 

e verificou que tem uma publicação intitulada “Avaliação da Sustentabilidade na comunidade de Lagoa do Cumbe 

no Município de Massaranduba – PB” com três autores “Lediam Rodrigues Lopes Ramos Reinaldo 1, Juberlânio 

Silva Campos 2, Jean Oliveira Campos 3. Esse artigo não foi comprovado na documentação apresentada na 

inscrição para o processo seletivo PPGG/UFPB 2020. Assim, a comissão não pontua. Já o artigo intitulado, 

conforme indicação do certificado apresentado em anexo intitulado “Indicadores sociais, ambientais e econômicos, 

através das culturas de feijão, milho, macaxeira, batata e inhame, para avaliar a sustentabilidade na comunidade de 

Lagoa do Cume em Massaranduba – PB” não foi encontrado nos Anais do III Encontro de Extensão, Pesquisa e 

Inovação em Agroecologia no ano de 2017. Dessa forma, título e autores não são os mesmos entre certificado e 
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Anais. O requerente apresenta documentos comprobatórios após período de inscrição, mas a Comissão não aceitou 

os comprovantes por entender que o requerente fere o Edital 01/2019, fundamentada no item 2 DA 

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA e inciso 2.1.  “não será permitida a complementação de documentos após o 

término das inscrições”. Portanto, a comissão decidiu por manter a pontuação para o item 8. 

 

No que diz respeito ao item 9 Resumos publicados em anais na área ou em áreas afins (0,25) pontos por resumo até 

o limite de 5 resumos, a comissão reconhece que são dois resumos em eventos distintos e não um apenas. Dessa 

forma, a comissão corrige a pontuação atribuindo mais 0,25. Totalizando 0,50 no quesito. 

 

Assim, a pontuação atingida pelo requerente passa de 12,00 para 12,25 e sua nota final de avaliação curricular 

passa de 6,5 para 6,6. 

 

 

João Pessoa – PB, 28 de novembro de 2019. 
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