
 
 

COMISSÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2020 
 
 

Resposta ao Requerimento de Reconsideração/Recurso 
 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO DO RESULTADO FINAL  
 
Requerente: MARIA DO SOCORRO SILVA SALVADOR 
 

 
A Comissão Geral do processo seletivo de mestrado e doutorado 2020 

designada para proceder a 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 01/2019 de agosto de 2019 (Edital Processo 

Seletivo Mestrado) e requerimento de reconsideração com seus anexos. 

 

A candidata contesta o resultado final publicado pela coordenação do 

PPGG/UFPB em 29/11/2019, por ter sido reprovada. Informa que atingiu a média 

nas fases eliminatórias e, portanto, não justifica sua desclassificação, mesmo 

que a média final seja menor que sete (7,0). 

 

A candidata apresenta sua argumentação apoiada no texto do edital 01/2019 do 

PPGG/UFPB nos itens 11, 12, 12.1, 12.2. Faz referência também aos processos 

seletivos anteriores. 

 

A candidata solicita revisão da contagem de pontos na análise curricular, 

alegando ausência de clareza nos procedimentos para comprovação de 

publicações. Considera que os certificados de apresentação de trabalho são 

peças válidas para comprovação de publicações. A candidata diz que: “o edital 

não informava a respeito de qual documento comprobatório seria considerado 



na análise (em virtude da falta de clareza no edital mandei somente o de 

apresentação)”. 

 

A Candidata mostra que os pontos atribuídos na análise curricular foram de três 

vírgula vinte e cinco (3,25), mas estranhamente foi publicado um vírgula oito 

(1,8). 

 

A Comissão Geral após leitura e análise de todas as peças apresentadas pela 

candidata e considerando o edital 01/2019, deixa claro que as fases 

eliminatórias compreendem a prova escrita e a prova de entrevista com 

análise da defesa de projeto de pesquisa. Nessas etapas a nota para 

aprovação é igual ou superior a sete (7,0). A candidata atingiu na prova escrita 

sete vírgula um (7,1) e na defesa do projeto obteve a nota oito (8,0). Portanto, 

considera-se aprovada, pois atingiu as médias necessárias para a etapa 

seguinte. 

 

Na fase classificatória, a candidata atingiu três vírgula vinte e cinco pontos (3,25) 

na análise curricular e um vírgula oito (1,8) na média proporcional. 

 

Sua média final foi de seis vírgula quatro (6,4). 

 

A Candidata fez sua inscrição para a linha B (Gestão do Território e Análise 

Geoambiental) em que os docentes ofertaram onze (11) vagas. Diante do 

exposto, observa-se a existência de vaga na linha objeto do pedido de recurso. 

 

A Comissão desconsidera qualquer argumento que faça referência aos 

processos seletivos anteriores. 

 

A Comissão entende que os certificados de apresentação de trabalhos em 

eventos científicos e que não certifiquem a publicação dos trabalhos não 

comprovam publicações em anais de eventos e nem em outro veículo. 

 

Considerando que a candidata comprova problemas na comunicação para 

envios dos comprovantes de suas publicações, a Comissão acata seu pedido e 



considera a documentação anexada no pedido de recurso. Constam os 

seguintes trabalhos: 

1) Artigo completo publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional de 

Geógrafos em 2018 na cidade de João Pessoa -PB. (0,5) ponto; 

2) Artigo completo publicado nos Anais do IV EREPEG em 2018 na cidade 

do Crato -CE. (0,5) ponto; 

3) Artigo completo publicado na Revista Geográfica Acadêmica em 2018 

(Qualis B4). (1,0) ponto. 

 

Desse modo, seus pontos mudam de 3,25 para 5,25 e sua média proporcional 

referente ao currículo passa de 1,8 para 2,8. 

 

Atualizando os cálculos da média final, sua nota passa de 6,4 para 6,6. 

 

Portanto, a Comissão considera que a argumentação apresentada pela 

candidata é, em parte, procedente e que considera a candidata aprovada e 

classificada no processo seletivo 2020. 
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