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1 Daliana Martins Oliveira: indeferido conforme justificativa abaixo. 

A candidata solicita reconsideração de nota atribuída a três critérios usados para a avaliação da 
prova oral. Há de se ressaltar que as docentes indicadas pela candidata para realização da prova 
oral tiveram outros(as) candidatos(as) para avaliar além dela. No momento de fechar as notas 
de todo(as), elas optaram por atribuir notas maiores a outras pessoas, aprovando-as para sua 
orientação, por considerarem que suas propostas de pesquisa vão de modo mais específico e 
contundente ao encontro de seus interesses de produção e orientação, tanto é que no primeiro 
critério, o qual versa, dentre outros aspectos, sobre o interesse do(a) docente pela orientação, a 
candidata não obteve nota máxima. Cabe ressaltar que os(as) docentes têm total liberdade para 
atribuição de notas seguindo os critérios de avaliação e aprovando candidatos(as) que mais 
dizem respeito aos seus interesses acadêmicos. Assim sendo, as notas atribuídas pelas 
avaliadoras foram mantidas. 
 
2 Luciene Cristina de Assis: indeferido conforme justificativa abaixo. 

A candidata solicita esclarecimentos sobre a nota atribuída a um dos critérios usados para a 
avaliação da prova oral. Há de se ressaltar que os docentes indicados pela candidata para 
realização da prova oral tiveram outros(as) candidatos(as) para avaliar além dela. No momento 
de fechar as notas de todo(as), eles optaram por atribuir notas maiores a outras pessoas, 
aprovando-as para sua orientação, por considerarem que suas propostas de pesquisa vão de 
modo mais específico e contundente ao encontro de seus interesses de produção e orientação, 
tanto é que existe um critério de avaliação, o qual versa, dentre outros aspectos, sobre o interesse 
do(a) docente pela orientação. Cabe ressaltar que os(as) docentes têm total liberdade para 
atribuição de notas seguindo os critérios de avaliação e aprovando candidatos(as) que mais 
dizem respeito aos seus interesses acadêmicos. Assim sendo, as notas atribuídas pelos 
avaliadores foram mantidas. 
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