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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 do processo seletivo - Edital 

02/2019 de agosto de 2019 (Edital Processo Seletivo – Doutorado) e designada 

pela coordenação do Programa de Pós-Graduação em Geografia, vem através deste 

documento registrar o seu entendimento e a sua avaliação sobre o teor da 

denúncia formulada pelo supracitado candidato.  

O candidato expressa no documento que: “A Comissão Geral do processo seletivo 

não cumpriu o item 9.7 do edital (segunda etapa, eliminatória e classificatória, do 

processo seletivo) que diz que ‘Estará́ eliminado o candidato não classificado na(s) 

vaga(s) disponibilizada(s) pelo docente.’ 

O candidato escreve que a Comissão Geral em resposta ao seu recurso “eles não 

quiseram admitir que conduziram de forma errônea todo o processo seletivo”. 

Alerta-se que tal afirmativa poderia levar a uma acusação séria, pois incide em 

“condução errônea de todo o processo seletivo”, o que poderia demandar a 

anulação do processo.  



Expressa-se que o procedimento realizado pela Comissão foi o de revisar o 

resultado com base no Edital e que a sua decisão não se deu de forma isolada, mas 

sim, que a mesma foi discutida pelo Colegiado do Curso sendo aprovada pelo 

Colegiado em reunião (Reunião n. 121) no dia 06/12/2019 conforme expressa o 

texto da Ata. Portanto, não se trata de um “querer” dos membros da Comissão. 

Acrescenta-se ainda que o candidato não foi eliminado do processo, no resultado 

final ele não foi classificado. 

Em atendimento à solicitação, a Comissão em reunião com o coordenador do PPGG 

releu o Edital e os argumentos do candidato. 

O item 9 do Edital – “9. ENTREVISTA E APRESENTAÇÃO DO PLANO PRELIMINAR 

DE TESE – ETAPA ELIMINATÓRIA E CLASSIFICATÓRIA” está discriminado em 7 

itens. Traz-se aqui os dois últimos: 

“9.6 Estará eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) pontos.  

9.7 Estará eliminado o candidato não classificado na(s) vaga(s) 

disponibilizada(s) pelo docente.” (grifo do documento). 

De fato o item 9.7 determina que os candidatos que tiverem sido aprovados, ou 

seja, que tenham obtido no final das duas etapas eliminatórias nota igual ou 

superior a 7,0, mas que não tenham sido classificados na(s) vaga(s) 

disponibilizada(s) pelo docente estará eliminado do processo, não passando 

portanto para a etapa subsequente, que corresponde à etapa classificatória, a 

análise do currículo. 

Contudo, o item 11 do referido Edital que detalha como se dará o Resultado Final 

do Processo Seletivo, afirma 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 após decisão do 

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

atender tal regulamento.   



Após a última reunião da Comissão com a Coordenação no dia 12 de fevereiro do 

corrente ano, entendeu-se haver uma interpretação dúbia no referido Edital. As 

possíveis dubiedades ou contradições de um edital devem ser sanadas no período 

após a sua primeira divulgação e/ou nas instâncias superiores. Porém verificou-se 

haver ainda no edital esta possível “contradição”. Desta forma, verificando que há 

uma possível dubiedade no que determina o edital, entre o que expressam o item 

9.7 e o item 11.1; decidiu-se por revisar o resultado final do processo seletivo do 

doutorado nos seguintes termos: 

i) Os(as) candidatos(as) aprovados(as) e classificados(as) que já se 

encontram matriculados(as) permanecerão com as suas matrículas 

efetivadas; 

ii) Os(as) candidatos(as) que foram aprovados(as) e que obtiveram as maiores 

pontuações nas etapas eliminatórias dentro da(s) vaga(s) ofertada(s) 

pelos docentes serão aprovados(as) e classificados(as). 

No resultado final do processo seletivo publicado no dia 20 de dezembro 

de 2019, verifica-se a ocorrência de dois casos que deverão ser 

revisados para não prejuízo dos candidatos: 

1) Adonai Felipe Pereira de Lima Silva. Inscrito para a vaga ofertada 

pelo Professor Jonas Otaviano Praça de Souza (2 vagas). Pontuação 

Total na Fase Eliminatória: 17,83. 

2) Clara Tavares Gadelha. Inscrita para a vaga ofertada pelo Professor 

Richarde Marques da Silva (1 vaga). Pontuação Total na Fase 

Eliminatória: 16,94. 

Estes foram os dois casos em que o(a)s candidato(a)s alcançaram pontuações na 

fase eliminatória superiores à dos candidatos que foram aprovados e classificados 

em função da pontuação do currículo (fase classificatória). Os dois outros 

candidatos aprovados e não classificados obtiveram pontuações abaixo dos que 

foram aprovados e classificados na etapa eliminatória e também na classificatória. 

Considerando que o Edital 01/2019 previa até 17 vagas para o doutorado e que 

foram aprovados e classificados o total de 14 candidatos, a Comissão recomenda à 



Coordenação e ao Colegiado que o Resultado Final do Processo Seletivo seja 

revisto, com a aprovação e a classificação dos dois candidatos acima citados: 

Adonai Felipe Pereira de Lima Silva e Clara Tavares Gadelha por entender que 

havendo uma dúvida no cumprimento do Edital, não poderá haver prejuízo dos 

candidatos. 

 

João Pessoa, 13 de Fevereiro de 2020. 

 
Comissão Geral do Processo Seletivo 2020: 

 
 

Prof. Dr. Marco Antonio Mitidiero Junior 
Titular 

PPGG/UFPB 
 

Profa. Dra. Doralice Sátyro Maia 
Titular 

PPGG/UFPB 
 

Eliane Souza Silva 
Representante discente Titular 

Doutoranda do PPGG/UFPB 


