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A Comissão Geral do processo seletivo de mestrado e doutorado 2020 

designada para avaliação e pontuação nas etapas de análise curricular e 

análise dos pedidos de reconsideração e de recurso do resultado final informa 

que, após ler atentamente a solicitação, procedeu a reavaliação 

instrumentalizada com o Edital 02/2019 de agosto de 2019 (Edital Processo 

Seletivo – Doutorado) e requerimento de reconsideração.  

 

O candidato contesta o resultado final publicado pela coordenação do 

PPGG/UFPB, por não ter sido aprovado e classificado. Informa que atingiu a 

média nas fases eliminatórias – avaliação do projeto e entrevista – o que, 

portanto, não justifica sua desclassificação. 

 

O candidato apresenta sua argumentação apoiado no texto do Edital 02/2019 

do PPGG/UFPB referente aos itens 7.4; 9,7 e 10. Faz referência também aos 

processos seletivos anteriores. A comissão não considerou os argumentos que 

dizem respeito ao edital do processo seletivo anterior (2019) por se tratar de 

outro processo seletivo e outro edital.  

 

 

 



Referente ao item 7.4 do Edital – “7.4 A seleção constará de 2 ETAPAS de 

caráter ELIMINATÓRIAS E CLASSIFICATÓRIAS e 1 ETAPA de caráter 

CLASSIFICATÓRIA, sendo eliminados os candidatos que não obtiverem nota 

igual ou superior a 7,0 (sete) em cada uma das 02 (duas) ELIMINATÓRIAS E 

CLASSIFICATÓRIAS.” Este contém ainda: “7.4.1 As ETAPAS 

ELIMINATÓRIAS E CLASSIFICATÓRIAS são: 1 - Avaliação do Plano de Tese; 

2 – Entrevista e apresentação do Plano de Tese discriminadas nos itens 8.1 e 

8.2 deste Edital.”  

 

O candidato se inscreveu para uma das duas vagas ofertadas pelo Professor 

Jonas Otaviano Praça de Souza e obteve na Etapa 1 as seguintes notas: 8,33 

na avaliação do plano de tese e 9,5 na entrevista e apresentação do plano de 

tese, estando o mesmo aprovado conforme resultado divulgado na página do 

PPGG. 

O ítem 9.7 ao qual faz referencia o candidato expressa: “9.7 Estará eliminado o 

candidato não classificado na(s) vaga(s) disponibilizada(s) pelo docente.”  

Contudo, encontra-se no item 11 do referido Edital a discriminação sobre o 

Resultado Final. Neste, afirma-se no item “11.1 Será considerado aprovado 

o(a) candidato(a) que obtiver média final igual ou superior a 7,0 (sete) 

NAS ETAPAS ELIMINATÓRIAS”. Assim, a comissão de seleção resolveu 

aprovar todos os candidatos com notas igual ou superior a 7,0 para atender tal 

regulamento.   

O candidato faz referência também ao item 10 do Edital – “DA ANÁLISE 

CURRICULAR E PONTUAÇÃO DA PRODUÇÃO ACADÊMICA - ETAPA 

CLASSIFICATÓRIA”  expressa “A tabela de pontuação para avaliar o currículo 

dos (as) candidatos (as) está disponível no ANEXO VII deste Edital.” O 

currículo foi avaliado conforme a pontuação do anexo. 

O item 11.2  do Edital estabelece que será considerado(a) aprovado(a) e 

classificado(a) o(a) candidato(a) cuja média final for igual ou superior a 7,0 

(sete) nas ETAPAS ELIMINATÓRIAS E CLASSIFICATÓRIAS seguindo a 

disponibilidade de vaga(s) por docente do PPGG conforme o quadro de vagas 



apresentado no ANEXO IV e após a hierarquização dos resultados pela 

sequência decrescente das notas obtidas nas etapas eliminatórias e ordenada 

pela etapa classificatória. Assim, a comissão procedeu considerando a média 

final das três etapas.  

Tal decisão foi aprovada pelo Colegiado em reunião (Reunião n. 121) no dia 

06/12/2019 conforme expressa o texto da Ata: 

2º) Discussão e votação sobre o resultado final do 

processo seletivo Edital Nº 02/2019 – PPGG/UFPB 

(Doutorado) – RETIFICADO divulgado no dia 05/12/2019. 

Em discussão: A comissão do processo seletivo e os 

Coordenadores do PPGG explicaram que a média final 

dos candidatos se deu através das notas das etapas 

eliminatórias e total de pontos obtidos na avaliação do 

Currículo, em conformidade com o item 11 do Edital. 

Diante disso, foram aprovados e classificados aqueles 

candidatos com base no número de vagas por orientador 

(Anexo IV do Edital) e em conformidade com o item 11.2 

do Edital. (Ata Reunião 121 do Colegiado do PPGG/UFPB 

em 06/12/2019; linhas 43 a 52).  

No que se refere ao possível remanejamento de vagas mencionado pelo 

candidato, foi decidido na mesma reunião do Colegiado em 06/12/2019 que 

não haveria remanejamento de vagas neste processo seletivo. Tal decisão está 

expressa na Ata da Reunião 121 do PPGG/UFPB que aqui se transcreve: 

“Também foi posto em discussão sobre a possibilidade de 
remanejamento de vagas para os candidatos na situação 
apenas de aprovado, vagas essas oriundas daqueles 
docentes que não tiveram candidatos inscritos ou que não 
tiveram candidatos aprovados nas etapas eliminatórias. 
Os membros do colegiado chegaram à conclusão com 
base no item 4.2 do Edital (“Não é obrigatório o 
preenchimento de todas as vagas da seleção”), bem 
como compreendendo que as vagas destinadas na 
Seleção do Doutorado são ofertadas por orientador e por 
suas temáticas de interesse e não por linhas de pesquisa 
do PPGG, como ocorre na Seleção do Mestrado, e por 



conta disso não faz sentido remanejar uma vaga de um 
docente que não preencheu seu quadro de vagas para 
outro docente que já preencheu seu quadro de vagas. 
Dito isso, foi aprovado por unanimidade o resultado final 
do processo seletivo Edital Nº 02/2019 – PPGG/UFPB 
(Doutorado) – RETIFICADO.” (Ata da Reunião 121 do 
Colegiado do PPGG/UFPB em 06/12/2019; linhas 50 a 
62).  

 

Pelo exposto, a Comissão decidiu por INDEFERIR o recurso do candidato 

Adonai Felipe Pereira da Silva, mantendo o resultado divulgado.  

Tal decisão foi referendada e aprovada por unanimidade em Reunião 

Extraordinária n. 49 do Colegiado do PPGG/UFPB em 18 de dezembro de 

2019.  

 

 
João Pessoa – PB, 18 de dezembro de 2019 
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