
 
 

COMISSÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO MESTRADO 2020 
 
 

Resposta ao Requerimento de Reconsideração/Recurso 
 

SOLICITAÇÃO DE RECURSO DO RESULTADO FINAL  
 
Requerente: VALMIR BRUNO DE SOUZA AGUIAR 
 

 
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 01/2019 de agosto de 2019 (Edital Processo Seletivo – Mestrado) e 

requerimento de reconsideração com seus anexos. 

 

O candidato contesta o resultado final publicado pela coordenação do 

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

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

 

O candidato apresenta sua argumentação apoiado no texto do edital 01/2019 do 

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

processos seletivos anteriores. 

 

O candidato 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 e o Lattes indicando 

ISBN/ISSN. No requerimento, o candidato anexa a documentação 

comprobatória das publicações nos eventos, no total de cinco artigos. No 



entanto, não comprova suas dificuldades técnicas no envio da documentação 

comprobatória no período de inscrição. 

 

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

candidato 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). O candidato atingiu na prova escrita sete vírgula três (7,3) e na 

defesa do projeto obteve a nota sete vírgula um (7,1). Portanto, considera-

se aprovado, pois atingiu as médias necessárias para a etapa seguinte. 

 

Na fase classificatória, o candidato atingiu oito vírgula dezessete pontos (8,17) 

na análise curricular e quatro vírgula sete (4,7) na média proporcional. 

 

Sua média final foi de seis vírgula sete (6,7). 

 

O Candidato fez sua inscrição para a linha A (Cidade e Campo: espaço e 

trabalho) 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 outros e que não certifiquem a publicação dos trabalhos 

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

 

O candidato não comprova problemas técnicos no envio da documentação no 

período de inscrição. O edital no inciso 2.2 é bem claro “não será permitida a 

complementação de documentos após o término do período de inscrição”. Com 

base nesta norma a Comissão indefere o seu pedido de recontagem de ponto 

na etapa de análise curricular. 

 

 



Pelo exposto, a Comissão considera que a argumentação apresentada pelo 

candidato é procedente no que se refere às fases eliminatórias.  Concorda 

também que a média curricular é apenas classificatória, sendo utilizada para 

classificar o posicionamento dos candidatos até atingir o número das vagas 

disponíveis em cada linha de pesquisa do programa. Assim, a Comissão 

considera o candidato aprovado e classificado no processo seletivo 2020. 
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