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RESULTADO DA AVALIAÇÃO DOS PEDIDOS DE RECOSNIDERAÇÃO/RECURSO DA 

APRESENTAÇÃO E ENTREVISTA DO PLANO PRELIMINAR DE DISSERTAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO 01/2019 – MESTRADO EM GEOGRAFIA/PPGG/UFPB 

 

 

Requerente: Bárbara Zen 

 

 

Como é do conhecimento dos candidatos, a avaliação é realizada por uma comissão composta por dois 

docentes do PPGG/UFPB titulares e um discente titular e um docente e um discente suplentes. A 

comissão, de posse do objeto de avaliação, aplica os critérios aprovados em assembleia geral e são 

amplamente divulgados por meio do edital, no caso, o Edital nº 01/2019 (Mestrado) do PPGG/UFPB. 

 

No caso em particular, trata-se da avaliação da proposta de projeto de dissertação e entrevista em que os 

critérios consistem em: 

• 1. Formatação do Projeto de pesquisa quanto à estrutura, título, clareza e correção gramatical; 

• 2. Conteúdo do Projeto de Pesquisa (tema, apresentação/introdução, Objetivos – Geral e Específicos, 

Fundamentação Teórica/Justificativa, Método e procedimentos, Cronograma e Exequibilidade, 

referências. 

 

Para a entrevista os critérios são: 1. Capacidade de caracterização do projeto; 2. Capacidade de 

argumentação diante das questões formuladas pela comissão; 3. Capacidade do candidato em ressaltar a 

pertinência e relevância do projeto e; 4. Apresentação de experiências anteriores. 

 

A candidata submeteu à comissão de seleção do mestrado um pedido de reconsideração/recurso 

justificando a solicitação. 

A Comissão reuniu nos dias 18/11/2019 e 19/11/2019 e debateu a solicitação tendo em vista a 

documentação usada para reavaliação: a) projeto de dissertação; b) requerimento de reconsideração; e 

formulários de avaliação do projeto e da entrevista. 

As notas mais baixas foram para o projeto submetido a avaliação. A nota do projeto foi 5,2. 

Após amplo debate, a comissão decidiu por manter as notas e a média geral considerando que o título da 

dissertação e o texto que estrutura o projeto, não estão claros.  Que o problema da pesquisa não está 

conciso e claro na introdução. Que os objetivos, principalmente o geral, necessita ser reelaborado. Que a 

fundamentação teórica e a justificativa responde parcialmente ao tema proposto e que necessita ser 
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melhor recortado, tendo em vista o debate na geografia agrária. Como o problema e os objetivos não 

estão claros, houve dificuldade no delineamento do método(s) e procedimento(s). 

Na entrevista as dificuldades maiores foram nos itens 1 e 2, capacidade de caracterização do projeto e 

capacidade de argumentação diante das questões formuladas pela comissão. A comissão atribuiu nota 

7,0. 

Assim, a média das notas do projeto mais a da entrevista foi mantida (6,1). 

 

Portanto, a comissão mantém a avaliação da candidata Barbara Zen.   

 

 

                                                                                                   João Pessoa, 19 de novembro de 2019.   

Coordenação do PPGG   

 


