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EDITAL n.003/2021 - INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM 

AGRONEGÓCIO – Turma 2022 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA O 

RESULTADO PRELIMINAR PROVA DE MEMORIAL ACADÊMICO E PROFISSIONAL PS 2022 

 

Candidato 220545157 

 

O candidato solicita revisão de notas, bem como vistas de notas parciais e requer informações sobre a 

categoria de desclassificação considerando as vagas gerais ou específicas aos candidatos PPIs. 

Seguem as informações solicitadas: 

 

Face às notas acima apresentadas e julgando o recurso de revisão de notas, a Comissão de Seleção julga 

pertinente os valores atribuídos às suas avaliações, indeferindo o presente recurso. Outrossim, face ao 

enquadramento de desclassificação, o pleito não procede uma vez que não houve desclassificação e sim 

reprovação decorrente do fato de a candidata não ter alcançado a nota mínima requerida (7,0) conforme 

consta no Edital. 

 
Goiânia, 23 de fevereiro de 2022, às 12h15min. 

 
 

                                                                                                                                                                                       
 Prof. Dr. Klaus de Oliveira Abdala 

Presidente da Comissão de Seleção 
(PORTARIA SEI Nº 119, DE 03 DE AGOSTO DE 2021) 
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EDITAL n.003/2021 - INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM 

AGRONEGÓCIO – Turma 2022 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA O 

RESULTADO PRELIMINAR PROVA DE MEMORIAL ACADÊMICO E PROFISSIONAL PS 2022 

 

Candidato 220620110 

 

O candidato solicita revisão de nota alegando ter relatado erroneamente o pretenso orientador.  

Acontece que o orientador relatado pelo candidato no ato da entrevista coincide com o informado na ficha 

de inscrição, bem como no memorial acadêmico e profissional entregue no ato da inscrição. Outrora, 

mesmo considerando a revisão de nota solicitada, a Comissão de Seleção julga pertinente os valores 

atribuídos às suas avaliações, indeferindo o presente recurso. 

 

Goiânia, 23 de fevereiro de 2022, às 12h15min. 

 

                                                                                                                                                                             
 Prof. Dr. Klaus de Oliveira Abdala 

Presidente da Comissão de Seleção 
(PORTARIA SEI Nº 119, DE 03 DE AGOSTO DE 2021) 
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EDITAL n.003/2021 - INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM 

AGRONEGÓCIO – Turma 2022 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA O 

RESULTADO PRELIMINAR PROVA DE MEMORIAL ACADÊMICO E PROFISSIONAL PS 2022 

 

Candidato 220559313 

 

O candidato solicita revisão de nota no item alinhamento trajetória, tema, linha, orientador alegando ser o 

tema e linha proposto de pertinência ao pretenso orientador. 

O orientador relatado possui como objetos de pesquisa aqueles informados pelo candidato, entretanto, a 

Comissão de Seleção julgou ser o tema, a metodologia, a trajetória e a linha de pesquisa mais pertinentes 

à linha agricultura familiar, linha na qual o candidato teria melhores condições de desenvolver a proposta e 

avançar em suas perspectivas pessoais e profissionais. Dessa forma e considerando a revisão de nota 

solicitada, a Comissão de Seleção julga pertinente os valores atribuídos às suas avaliações, indeferindo o 

presente recurso. 

 

Goiânia, 23 de fevereiro de 2022, às 12h15min. 

 
 

                                                                                                                                                                                             
 Prof. Dr. Klaus de Oliveira Abdala 

Presidente da Comissão de Seleção 
(PORTARIA SEI Nº 119, DE 03 DE AGOSTO DE 2021) 
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EDITAL n.003/2021 - INSCRIÇÃO E SELEÇÃO AO PROGRAMA DE PÓSGRADUAÇÃO EM 

AGRONEGÓCIO – Turma 2022 

RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA O 

RESULTADO PRELIMINAR PROVA DE MEMORIAL ACADÊMICO E PROFISSIONAL PS 2022 

 

Candidato  220329149 

 

O candidato solicita nova oportunidade de apresentação de Prova de Defesa de Memorial alegando não ter 

tido seus pedidos de entrada aceitos pela Comissão de Seleção no momento regimental informado. 

Considerando que as instruções enviadas por e-mail aos candidatos no dia 11/02/2022 e postadas no site 

do PPGAGRO  

(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/170/o/HOR%C3%81RIOS_DAS_DEFESAS_DE_MEMORIAL_-

_PS2022_-_Regular.pdf) contempla a seguinte instrução: 

“Será permitido a entrada no horário marcado (não antes disso) e até 5 minutos depois.” 

Considerando que ficou registrado na gravação da prova de memorial feita pela Comissão de Seleção que 

no dia 16/02/2022, às 14:21 (Figura 1) e, portanto, antes do horário agendado para o candidato solicitante 

(dia 16/02/2022, às 14h30), houve tentativa de entrada do candidato na sala e considerando, além disso e 

conforme as provas apresentadas pelo candidato, que nova tentativa ocorreu aproximadamente às 14:28, 

portanto, ainda durante o horário da entrevista do candidato anterior, explicitando o motivo pelo qual foi 

negado o acesso duas vezes. 
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Figura 1. Print de tela da prova de defesa de memorial evidenciando tentativa de entrada do 
candidato na sala antes do horário agendado para o candidato solicitante do recurso 

 

 

Considerando também que conforme instruções enviadas por email aos candidatos no dia 11/02/2022 e 

postadas no site do PPGAGRO 

(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/170/o/HOR%C3%81RIOS_DAS_DEFESAS_DE_MEMORIAL_-

_PS2022_-_Regular.pdf) está explícito que “Durante este período, caso o pedido de entrada seja negado, o 

candidato deverá solicitar nova entrada imediatamente.”, cabe enfatizar que tal instrução faz referência ao 

período a partir do horário marcado, ou seja, 14h30. 

Considerando os itens do Edital destacados abaixo:  

5.2.2.3 A avaliação do memorial acadêmico e profissional será realizada pela comissão de seleção e 

ocorrerá remotamente através de plataforma específica e horário pré-determinados. A Comissão de 

Seleção enviará pelo e-mail do candidato as informações necessárias e os procedimentos adicionais 

para a realização do exame, em até 48 horas antes da prova. É de inteira e exclusiva responsabilidade do 

candidato providenciar computador e/ou outros dispositivos com câmera e microfone com conexão de 

internet de qualidade que permita o bom desenvolvimento da avaliação. As defesas do memorial terão tempo 

máximo de 30 minutos serão gravadas pela comissão de seleção. Interrupções de conexão por mais de 10 
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minutos ou transmissão de baixa qualidade, que impeça a compreensão entre as partes, implicam 

reprovação. A qualidade da conexão e as condições técnicas são de responsabilidade única e exclusiva 

do(a) candidato(a);  

6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará a aceitação das normas para este processo seletivo 

contidas neste Edital e nos comunicados do PPGAGRO relacionados ao pleito.  

6.4 O não comparecimento do(a) candidato(a) (e atrasos superiores a 10 minutos, contados a partir 

do horário divulgado em Edital para realização da etapa do Processo Seletivo) em quaisquer das 

fases, resultará em sua eliminação do Processo Seletivo. 

Em relação a este ítem, o candidato afirma ter conseguido entrar na sala somente aproximadamente às 

14:40 e, portanto, já havia esgotado o prazo de 10 minutos à partir do horário previsto para inicio da prova 

de memorial do mesmo. Além disso, as instruções enviadas informam, também, “ O tempo de tolerância 

para entrada do(a) candidato(a) na sala será de até 5 minutos após o horário de início da entrevista, 

conforme o horário informado para cada número de inscrição.” 

Finalmente, considerando que, conforme ítem 5.2.9 do Edital “Não haverá segunda chamada ou 

repetição de nenhuma das avaliações, sendo que o não comparecimento do(a) candidato(a) a 

qualquer uma das avaliações, independentemente da causa, caracterizará sua desistência e exclusão 

do processo seletivo.” 

Esta comissão indefere o recurso solicitado pelo candidato inscrição n. 220329149, à prova de 

Memorial Descritivo  

 

 
Goiânia, 23 de fevereiro de 2022, às 12h15min. 

 
 

                                                                                                                                                                           
 Prof. Dr. Klaus de Oliveira Abdala 

Presidente da Comissão de Seleção 
(PORTARIA SEI Nº 119, DE 03 DE AGOSTO DE 2021) 
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RESULTADO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS APRESENTADOS CONTRA O 

RESULTADO PRELIMINAR PROVA DE MEMORIAL ACADÊMICO E PROFISSIONAL PS 2022 

 

Candidato 220919172 

 

O candidato solicita revisão de nota, requerendo a integralidade da pontuação do item apresentação. 

Em relação à revisão de nota solicitada, a Comissão de Seleção julga pertinente os valores atribuídos em 

suas avaliações, indeferindo o presente recurso. 

 

Goiânia, 23 de fevereiro de 2022, às 12h15min. 

 
 

                                                                                                                                                                                         
 Prof. Dr. Klaus de Oliveira Abdala 

Presidente da Comissão de Seleção 
(PORTARIA SEI Nº 119, DE 03 DE AGOSTO DE 2021) 

 


