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CANDIDATO RESULTADO 

   

20021936AA 

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 

prova escrita em que os critérios de avaliação consistem em: Item 1: utilização das 

normas da língua portuguesa, capacidade de expressão, coerência textual, coerência dos 

argumentos, clareza e correção de linguagem e estruturação do texto. A pontuação é de 

zero a três e meio (0,0 – 3,5); Item 2: Domínio do tema, coerência e capacidade de 

contextualização teórica e conceitual do tema, análise crítica do tema. A pontuação é de 

zero a três e meio (0,0 – 3,5); Item 3: Demonstração da capacidade de aprofundamento 

do tema. A pontuação é de zero a dois (0,0 – 2,0); Item 4: Relevância, pertinência e 

atualização das referências bibliográficas. A pontuação é de zero a um (0,0 – 1,0); Cada 

avaliador, denominado AV1, AV2 e AV3, fez leitura da questão geral e da 

questão específica atribuindo nota e média final da prova. A prova escrita foi avaliada 

por Arlete Moisés Rodrigues (AV1); Eliane Campos (AV2) e Josias de Castro Galvão 

(AV3). Na questão geral, o candidato obteve as seguintes pontuações: AV1, critério 1 

(1,0), Critério 2 (2,0), critério 3 (0,5) e critério 4 (0,5), totalizando (4,0). AV2, critério 1 

(2,0), critério 2 (2,0), critério 3 (1,0), critério 4 (0,5), totalizando (5,5). AV3, critério 1 

(1,5), critério 2 (2,0), critério 3 (0,5), critério 4 (0,5), totalizando (4,5). Extraindo a média 

dos três avaliadores, o candidato obteve a nota 4,7 na questão geral. A redação da 

questão geral, no que diz respeito ao item 1, o autor busca trazer o debate sobre a relação 

sociedade – natureza, demonstrando situação/caso. No entanto, a estrutura 

textual apresenta-se confusa, permeadas de ideias que não se conectam e de longos 

parágrafos sem coesão. Nesse sentido, houve um prejuízo interpretativo do texto 

apresentado. Assim, para os avaliadores, nesse quesito as notas ficaram entre 1,0 e 2,0 do 

total de (3,5). Já no item 2, embora o esforço teórico empreendido, observa-se equívocos 

conceituais, inclusive de categorias, a exemplo do espaço geográfico. Verifica-se, 

portanto, prejuízos quanto ao debate mais aprofundado sobre a relação em tela, 

destacando uma leitura analítica envolvendo as principais categorias geográficas. Assim, 

a nota nesse quesito ficou 2,0 do total de (3,5). No item 3, observa-se uma exposição 

simplificada da relação sociedade – natureza fundamentada nas categorias geográficas. 

Há uma riqueza teórico-metodológica na geografia que pode partir das concepções 

teóricas clássicas às marxistas e/ou humanistas. A autor prefere debater o tema por duas 

sendas: A concepção do espaço como sistema de objetos e de ações e, também busca 

o debate sobre biomas. Perde então, a capacidade de demonstrar a riqueza produzir ao 

longo da história da ciência para debate a citada relação. A nota nesse item ficou entre 05 

a 1,0 do total de (2,0). No item 4, o debate apontando apenas uma referência (SANTOS), 

não desconsiderando o mérito científico do cientista, empobrece o debate e a 

possibilidade de demonstração da capacidade de análise crítica do tema. A nota ficou em 

0,5 do total de (1,0). Na questão específica, o candidato obteve as seguintes pontuações: 

AV1, critério 1 (2,0), Critério 2 (2,0), critério 3 (1,0) e critério 4 (0,5), totalizando (5,5). 

AV2, critério 1 (1,5), critério 2 (2,0), critério 3 (1,0), critério 4 (0,8), totalizando (5,3). 

AV3, critério 1 (2,0), critério 2 (2,0), critério 3 (1,0), critério 4 (0,5), totalizando (5,5). 

Extraindo a média dos três avaliadores, o candidato obteve a nota 5,4 na questão 

específica. Em relação ao item 1 da questão específica, verifica-se produção textual não 

caracterizada como dissertativa. Há um longo parágrafo introdutório permeadas de ideias 
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que não se conectam e, também, não faz referência ao debate que se inicia. Há um único 

e curto parágrafo para o desenvolvimento e reflexão do tema. Verifica-se também, um 

parágrafo conclusivo focado nas políticas implantadas e seus reflexos na reprodução da 

vida e do espaço. São, portanto, três parágrafos para o desenvolvimento de um tema tão 

complexo e muito debatido na ciência geográfica. Assim, a nota neste quesito ficou entre 

1,5 e 2,0 do total de (3,5). No item 2, percebe-se na estrutura da redação equívocos 

interpretativos do tema, confunde-se Estado com Estado-Nação, confunde-se também 

políticas de Estado com políticas de Governo. No entanto, deve-se considerar o esforço 

da síntese de análise e da tentativa válida de buscar relacionar Estado (ordem capitalista 

de ordenamento social, do espaço e da acumulação capitalista), das políticas públicas 

(tendo em vista a necessidade de reprodução da força de trabalho) e das lutas sociais para 

a garantia dos direitos sociais mediantes a acordos expostos nas legislações 

que fundamentam o estado de direito e o desenvolvimento territorial/espacial nas últimas 

décadas desse século. Essa última, abre-se um leque argumentativo silenciado pelo autor, 

no texto apresentado para avaliação. Assim, a nota estabelecida nesse quesito ficou 1,0 

do total de (2,0). O item 4, apresenta apenas uma referência que é (SANTOS). O tema 

abre um leque de possibilidades, inclusive de geógrafos locais que pesquisam sobre o 

tema e têm produções relevantes na geografia paraibana. Assim, a nota nesse item variou 

entre 0,5 a 0,8 do total de (1,0). A prova escrita foi assim, revista pela comissão 

composta por AV1 (Josias de Castro Galvão), AV2 (Anieres Barbosa da Silva) e AV3 

(Eliane Campos) que, após releitura e discussão sobre o texto apresentado e distribuição 

de notas para cada item de cada questão. Portanto, a comissão decidiu por atender ao 

requerente expondo descritivamente o processo avaliativo e resolveu manter a nota 

atribuída, considerando o rigor científico exigido nessa seleção de pós-graduação em 

geográfica.  

01R Questão 1 - Na questão discutida, o candidato abordou muito sucintamente as categorias 

da Geografia e focou muito em uma discussão histórica da Geografia. No texto não foi 

observado muitas discussões acerca a relação sociedade-natureza. Questão 2 - O 

candidato abordou o tema apenas superficialmente, não aprofundando adequadamente o 

tema proposto. Além disso, o texto apresenta diversos erros ortográficos e gramaticais 

que prejudicam a fluidez da abordagem do tema pelo candidato. Com base no exposto 

apresentado na discussão do tema, o candidato também não analisou criticamente o 

texto. Parecer Face ao exposto, a Comissão de Seleção decidiu por unanimidade 

INDEFERIR o pedido do candidato, pois entendeu como insuficientes os argumentos 

apresentados pelo mesmo no seu pedido de reconsideração de notas, atribuindo assim, a 

mesma nota divulgada na seleção. 

M15 Questão 2 - O candidato tratou o tema sucintamente e não conseguiu explorar 

suficientemente a discussão da temática de forma a discutir como os elementos físicos e 

teóricos interagem criando e modificando as paisagens das zonas tropicais e subtropicais, 

e abordou de forma desconectada as ações do homem na modelagem da paisagem. Nessa 

questão, esperava-se que o candidato discutisse teorias sobre o antropoceno, 

demonstrando conhecimento técnico e teórico de forma integrada. A alegação do 

candidato de que “o assunto abordado na questão específica da linha B [...] é semelhante 

a proposta do projeto de mestrado ao qual foi submetido”, não se fundamenta pelo fato 

de que nem sempre o texto dissertativo escrito em um curto espaço de tempo é o mesmo 

da proposta de pesquisa. Além disso, o simples fato da temática ser eventualmente 

parecida não justifica o argumento do candidato.  Parecer Após a análise, a Comissão de 

Seleção entendeu como insuficientes os argumentos apresentados no pedido de 

reconsideração de notas. Sendo assim, o pedido foi INDEFERIDO por unanimidade. 

2707 A comissão de seleção da Linha C para o Mestrado do Programa de Pós Graduação em 

Geografia, reunida no dia 07 de novembro de 2019, diante do Requerimento de 

Reconsideração da Avaliação da candidata código 2707 entendeu que: Sobre a Questão 

1, muito embora, aborde a relação sociedade-natureza através da História das correntes 

da Geografia, o texto apresentado apenas tangencia a abordagem a partir das categorias 

geográficas. Centra sua análise no conceito de espaço orientando-se numa perspectiva 

dialética. A partir desse entendimento foi possível estabelecer uma reavaliação das notas 
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definidas por cada avaliador para esta questão. Sobre a Questão 2, considerando o texto 

apresentado, avaliamos que a candidata atingiu de forma parcial os objetivos apontados 

pelo tema apresentado, por não tratar de forma suficiente o debate sobre a educação 

geográfica. Assim, de forma consensual, a nota permaneceu sem alteração.  

Diante do exposto, a Comissão considerou o recurso do candidato com os argumentos 

apresentados acima redefinindo a nota do candidato para 7,0 (sete), tornando-a apto 

para participação para próxima etapa. 
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Coordenação do PPGG   


