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CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 
EDITAL Nº 01/2020 - PROCESSO DE SELEÇÃO 2021 

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO – ENTREVISTAS/DEFESA DE 
PROJETO - DOUTORADO 

Em resposta ao pedido de reconsideração de nota apresentado pela candidata (CPF 
038.DDD.444-42), a Comissão de Seleção de Doutorado emitiu o seguinte parecer: 
 

Considerando que a segunda fase das entrevistas é eliminatória, mantendo, portanto, 
sua autonomia em relação à primeira fase (avaliação dos projetos de pesquisa); 

Considerando que a candidata, na segunda fase, foi arguida “pelos membros da 
respectiva comissão de seleção a respeito do Plano ou Projeto e de outras questões 
relacionadas a seu histórico acadêmico, profissional e seu interesse em ingressar no 
PPGS” (Edital, 7.1b); 

Considerando que o desempenho da candidata não foi satisfatório quanto à 
apresentação do projeto de pesquisa e quanto à arguição realizada pelos membros da banca, 
os quais levaram em consideração os critérios previstos no Edital, conforme 
discriminado abaixo (atendendo a solicitação da requerente); 

Considerando que as notas expressas no quadro justificam a “grande 
discrepância” — conforme expressão da requerente —, entre a nota do projeto e a nota da 
entrevista; 

Critérios  
Aval. 

1 
Aval. 

2 
Aval. 

3 
1. Clareza na exposição (peso 2)  1,5 1,0 1,0 
2. Clareza e correção da linguagem escrita e oral 
empregada (peso 1)  

1,0 0,5 0,5 

3. Capacidade de construção de um problema sociológico (peso 
2)  

0,5 1,0 1,0 

4. Articulação com a literatura relacionada ao tema de pesquisa 
(peso 2)  

1,0 0,5 0,5 

5. Coerência metodológica (peso 2)  1,0 1,0 1,0 
6. Vinculação aos temas trabalhados pelas linhas de 
pesquisa do Programa (peso 1)  

1,0 1,0 1,0 

Total  6,0 5,0 5,0 
Média  5,33 

Os membros da Comissão decidiram manter as notas atribuídas inicialmente e, por 
consequência, a média de 5,33. 
 
João Pessoa, 22 de fevereiro de 2021. 

 
   _______________                 _________________    ____________________  
       Giovanni Boaes                           Maurício Rombaldi    Marcelo B. Pimentel dos Santos  
                            (Presidente)  
 


