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1 Márcia Macêdo Costa: indeferido conforme justificativa abaixo. 

No que se refere aos critérios de avaliação usados para esta fase do processo seletivo, ambos(as) 
os(as) avaliadores(as) atribuíram as mesmas notas à candidata. Dentre os critérios de avaliação 
do projeto de pesquisa, o que teve pontuação mais baixa atribuída por ambos(as) os(as) 
avaliadores(as) e que pode ter colaborado com a nota baixa da candidata foi ‘Tema de interesse 
dos(as) indicados(as) ou de outro(a) docente’, o qual tinha valor total de 3,0 pontos. Outro item 
que recebeu nota baixa e que pode ter colaborado com a nota baixa da candidata foi 
‘Justificativa convincente e objeto de estudo bem delimitado’, o qual tinha valor total de 1,5 
pontos. Como os(as) avaliadores(as) indicados(as) pela candidata não demonstraram interesse 
pelo seu projeto e ainda o consideraram com uma justificativa pouco convincente e objeto de 
estudo mal delimitado, a Comissão de Seleção mantém a nota atribuída pelos(as) avaliadores, 
por considerar que se trata de critérios de alta relevância para um projeto de pesquisa num 
processo de seleção.  
 
 
2 Maria Amelia Ferreira Borges: indeferido conforme justificativa abaixo. 
 
No que se refere aos critérios de avaliação usados para esta fase do processo seletivo, ambos(as) 
os(as) avaliadores(as) atribuíram as mesmas notas à candidata. Dentre os critérios de avaliação 
do projeto de pesquisa, um que teve pontuação baixa atribuída por ambos(as) os(as) 
avaliadores(as) foi ‘Tema pertinente e atual, coerente com a linha de pesquisa indicada’, o qual 
tinha valor total de 1,5 pontos. Outro item que recebeu nota baixa e que pode ter colaborado 
com a nota baixa da candidata foi ‘Justificativa convincente e objeto de estudo bem delimitado’, 
o qual tinha valor total de 1,5 pontos. Como os(as) avaliadores(as) indicados(as) pela candidata 
consideraram seu tema pouco pertinente e atual e ainda pouco coerente com a linha de pesquisa 
indicada, além de o considerarem com uma justificativa pouco convincente e objeto de estudo 
mal delimitado, a Comissão de Seleção mantém a nota atribuída pelos(as) avaliadores, por 
considerar que se trata de critérios de alta relevância para um projeto de pesquisa num processo 
de seleção.  
 
 
3 Marinho Alves de Oliveira Filho: indeferido conforme justificativa abaixo. 
 
No que se refere aos critérios de avaliação usados para esta fase do processo seletivo, ambos(as) 
os(as) avaliadores(as) atribuíram as mesmas notas ao candidato. A Comissão de Seleção 
considera inexistente qualquer estranhamento quanto a isso uma vez que os avaliadores não 
sabem quem são os(as) candidatos(as) e precisam fazer contato entre si no momento de decidir 
a nota para evitar ocorrência de discrepância. O modelo de avaliação adotado é o “duplo cego” 
(entre aspas), em que apenas a identificação do(a) candidato(a) é inacessível ao(à) avaliador(a), 



mas seu par é conhecido(a). No que se refere à questão de que o candidato não teve 
oportunidade de defesa oral por outros examinadores, a Comissão de Seleção informa que, 
segundo o item 5.1 (Edital 05/2021), o processo seletivo dos(as) candidatos(as) inscritos 
constará, obrigatoriamente, de três (03) fases (carta de intenções, análise do projeto de pesquisa 
e prova oral, nessa ordem, todas eliminatórias). Isso significa que a fase da audiência (prova 
oral) só ocorre após a aprovação na fase de avaliação do projeto de pesquisa, sendo impossível 
qualquer candidato(a) ser ouvido(a) antes disso. Antes de mencionar os critérios de avaliação 
que foram pontuados com nota baixa e que podem ter levado o candidato a uma nota final baixa, 
há de se considerar que os(as) docentes têm o direito de atribuir as notas que considerarem 
pertinentes, uma vez que se trata de pessoas preparadas e gabaritadas para tal fim, com 
formação e experiência que lhes permite avaliar de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
processo seletivo. Dentre os critérios de avaliação do projeto de pesquisa, um que teve 
pontuação baixa atribuída por ambos(as) os(as) avaliadores(as) foi ‘Tema de interesse dos(as) 
indicados(as) ou de outro(a) docente’, o qual tinha valor total de 3,0 pontos. É preciso levar em 
conta que o processo seletivo dispõe de poucas vagas atribuídas a cada docente (estas vagas são 
definidas por uma comissão específica dentro do PPGE a partir de critérios próprios) e que num 
processo seletivo, pelo número de candidatos(as) inscritos(as), pode haver projetos que sejam 
mais atraentes e pertinentes para os propósitos acadêmicos e de pesquisa dos(as) docentes, o 
que faz com que atribuam mais ou menos nota a um projeto. Outro item que pode ter contribuído 
com a nota baixa do candidato foi ‘Justificativa convincente e objeto de estudo bem delimitado’, 
o qual tinha valor total de 1,5 pontos. Como dito anteriormente, os(as) avaliadores(as) são 
pessoas preparadas e gabaritadas para o processo de seleção, tendo conhecimento técnico, 
científico e acadêmico suficiente para atribuir notas. Os demais critérios de avaliação tiverem 
no mínimo (50%) de avaliação positiva, sendo que um deles teve (100%), e pouco contribuíram 
para a nota baixa do candidato. Como os(as) avaliadores(as) indicados(as) pelo candidato não 
demonstraram interesse pelo seu projeto e ainda o consideraram com uma justificativa pouco 
convincente e objeto de estudo mal delimitado, a Comissão de Seleção mantém as notas 
atribuídas pelos(as) avaliadores, por considerar que se trata de critérios de alta relevância para 
um projeto de pesquisa num processo de seleção.  
 

 
 
 

Jataí 05 de novembro de 2021. 
17h45 

 
 
 
 
 
 
 

Comissão de Seleção 


