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Requerente: MARIA DO SOCORRO SILVA SALVADOR 
 

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, instrumentalizado com o Edital 01/2019 de agosto de 2019, a documentação de inscrição do candidato, 

link do Lattes e o requerimento de reconsideração e seus anexos. 

 

A candidata reivindica pontuação de publicação de um artigo completo publicado num periódico geográfico e dois 

artigos em anais de evento que não foram contabilizados na tabela de pontuação anexo VII do edital 01/2019. 

 

A comissão verificou atentamente toda a documentação anexada e as indicações das informações contidas no 

Lattes do CNPq e observou que a candidata apresentou apenas um certificado de apresentação de trabalho em 

evento. Essa modalidade, como foi compreendida pela Comissão Geral de Seleção, conta como participação em 

evento científico, sendo atribuído 0,5 (meio) ponto por evento.  

Para comprovar publicações em Anais de eventos, livros, capítulos de livros e periódicos é recomendado inserir as 

páginas principais que são: capa; sumário onde se verifica o título e autores e a primeira página do artigo. 

 

No requerimento a candidata apresenta as publicações em documentos anexados, mas a Comissão não aceitou os 

comprovantes, por entender que a requerente fere o Edital 01/2019, considerando o item 2 DA 

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

término das inscrições”. 

 

Portanto, a Comissão mantém a pontuação atingida pelo candidato Maria do Socorro Silva Salvador que é 3,25 

pontos. 
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