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1 Elissandra Bagestão e Hortência Maria de Castro: indeferidos conforme justificativa 

abaixo. 

• Qualquer candidato(a) que foi aprovado(a) nas três etapas que compõem o processo 
seletivo (carta de intenções, análise do projeto e prova oral) poderia ser aprovado(a) e 
não classificado(a), considerando que isto é previsto pelo edital no item 5.7, o qual diz 
que 

 
Após finalização do processo seletivo, o PPGE publicará uma lista de 
aprovados(as) e classificados(as), com indicação de orientador(a), e uma 
segunda lista de aprovados(as) não classificados(as), os quais poderão ser 
chamados(as) para matrícula, de acordo com a ordem de classificação, em 
função de não realização da matrícula ou da desistência dos(as) candidatos(as) 
aprovados(as) integrantes da primeira lista. 

 
• Todos(as) os(as) candidatos que se inscrevem no processo seletivo estão cientes de que 

isto pode acontecer, bem como concordam com esta possibilidade, considerando o que 
afirma o item 9.1: 

 
Ao solicitar a inscrição, os(as) candidatos(as) aceitam todas as condições 
previstas neste edital e nas resoluções e normativas internas da Universidade 
Federal de Goiás, Universidade Federal de Jataí e do PPGE. 

 
• Assim, nenhum(a) candidato(a) pode alegar não ter ciência de que poderia ser 

aprovado(a) e não classificado(a). 
• As notas solicitadas pela candidata Elissandra Bagestão no recurso foram enviadas por 

e-mail no dia 16 de dezembro de 2020, às 16h57, atendendo solicitação feita pela mesma 
através de um e-mail enviado no dia 16 de dezembro de 2020, às 8h11.  

• Sobre número de candidatos(as) aprovados(as) – 21 – ser inferior ao número de vagas 
ofertadas – 22 –, o item 3.3 do edital informa que  

 
Não há obrigatoriedade de preenchimento de todas as vagas disponíveis. 

 
• O item do edital supracitado deixa claro a não obrigatoriedade do PPGE de aprovar e 

classificar candidatos de modo igual ao número de vagas oferecidas no processo 
seletivo.  

• A condição para que algum(a) candidato(a) no final do processo seletivo seja 
aprovado(a) e não classificado(a) diz respeito ao número de vagas oferecido por cada 
docente. Assim, se um(a) docente dispõe de 1 vaga e teve 2 indicações, por exemplo, 



ele pode aprovar os dois candidatos, sendo classificado o primeiro colocado e o segundo 
sendo enquadrado no que traz o item 5.7 do edital. O PPGE dispõe de uma comissão 
denominada Comissão de Acompanhamento Docente, designada por Portaria específica 
assinada pelo Diretor da Unidade Acadêmica de Ciências Humanas e Letras, a qual é 
responsável pela indicação do montante de vagas que cada docente está apto(a) a 
oferecer em cada processo seletivo de acordo com critérios estabelecidos por esta 
comissão (a oferta de vagas por um docente não é feita por sua livre escolha). A 
Comissão de Seleção, no momento de elaborar o edital, faz contato com a Comissão de 
Acompanhamento Docente para saber como será a oferta de vagas para o edital do ano. 
Em 2020, este número foi de 1 vaga para cada docente quando o edital foi publicado. 
Os dois docentes que ficaram com dois orientandos (Cristiane Souza Borzuk e 
Vanderlei Balbino da Costa) apresentaram uma peculiaridade porque tiveram indicação 
de candidatos(as) PPI (preto, pardo ou indígena). Os processos seletivos para a Pós-
graduação Stricto sensu na UFG são realizados em dois formatos (não existe 
necessidade de informar nada a esse respeito no edital. Os programas têm autonomia 
para decidir o formato que melhor atender às suas especificidades): 1) processos 
seletivos com vagas oferecidas por programa, área de concentração ou linha; 2) 
processos seletivos com vagas oferecidas por orientador(a). O PPGE tem optado pelo 
segundo formato. Cabe mencionar que é a Resolução Consuni 07/2015 que determina 
que os cursos de pós-graduação Stricto sensu da Universidade Federal de Goiás 
adotarão ações afirmativas para a inclusão e a permanência da população negra e 
indígena no seu corpo discente. Segundo orientação técnica da Pró-Reitoria de Pós-
graduação (PRPG) da UFG para aplicação da Resolução Consuni 07/2015, no processo 
seletivo com vagas por orientador (como é no PPGE), os passos para definir 
candidatos(as) aprovados(as) são os seguintes:  
 

1. Seguindo a ordem de classificação, o programa deve alocar os(as) 
candidatos(as), independente da autodeclaração como PPI, nas vagas dos 
orientadores escolhidos até que as mesmas estejam esgotadas, como nos 
processos seletivos sem a adoção de vagas PPI. 
2. Os(as) candidatos PPI que não tiveram suas vagas definidas na primeira 
distribuição (passo 1) devem ser alocados, conforme a ordem de classificação, 
nas vagas adicionais dos(as) orientadores(as) por eles escolhidos, até que as 
vagas do banco PPI estejam esgotadas.  

 
• Assim, pelo fato de os dois docentes já citados terem candidatos(as) PPI, por ser 

preciso aplicar o que determina a Resolução Consuni 07/2015, foi que ficaram 
com mais de um orientando, sendo um(a) PPI e um(a) não PPI.  

• O fato de haver menos aprovados(as) e classificados(as) do que o número de 
vagas ofertadas, além do que já foi esclarecido, se deve também à livre escolha 
que cada docente tem para avaliar os(as) candidatos(as) segundo os critérios de 
avaliação descritos nos itens 5.1a, 5.1b e 5.1c do edital. Pode, inclusive, ocorrer 
o caso de docentes que ofereceram vagas considerarem que nenhum dos(as) 
candidatos(as) se mostrou apto(a) para ser aprovado(a) no final do processo 
seletivo, ficando sem orientando(a). Assim, pode haver número de vagas 
disponíveis, mas pode não haver alunos aptos à aprovação e classificação em 
decorrência de média menor que de outro(a) candidato(a). O que houve foi que 
os avaliadores indicados pelas candidatas consideraram em sua avaliação que 
elas apresentavam potencial para aprovação na última fase do processo seletivo 
(em todas as fases, a média mínima para aprovação é 7,0). Ocorre que havia 
candidatos(as) que foram considerados pelos(as) avaliadores(as) indicados(as) 



por elas com maior potencial, ficando com média final maior, ocupando a vaga 
destinada conforme já foi esclarecido. 

• Ademais, como indica o item 5.7 do edital, candidatos(as) aprovados(as) e não 
classificados(as) poderão ser chamados(as) para matrícula, de acordo com a 
ordem de classificação, em função de não realização da matrícula ou da 
desistência dos(as) candidatos(as) aprovados(as) integrantes da primeira lista. 
 
 

 
 

Jataí 17 de dezembro de 2020. 
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