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1 Susana dos Santos Oliveira: indeferido conforme justificativa abaixo. 

A candidata questiona a nota atribuída pelos avaliadores em relação aos três primeiros itens 
avaliados na fase da prova oral, a saber: a) Defesa adequada da viabilidade acadêmica do 
projeto apresentado em relação à linha de pesquisa indicada e aos trabalhos acadêmicos 
do(a) provável futuro(a) orientador(a), despertando seu interesse pela orientação, além 
da prontidão para executar eventuais alterações propostas; b) Exposição oral do 
embasamento teórico utilizado no projeto); c) Perfil acadêmico para desenvolver uma 
pesquisa em nível de Mestrado, bem como para produzir e defender uma dissertação 
dentro dos prazos máximos definidos. Há de se considerar que a candidata não foi a única a 
indicar os docentes que realizaram sua prova oral. No momento de fechar as notas de todos os 
candidatos, eles optaram por atribuir notas maiores a outros, aprovando-os para sua orientação, 
por considerarem que iam de modo mais específico ao encontro de seus interesses de produção 
e orientação. Cabe ressaltar que os docentes têm total liberdade para atribuição de notas 
seguindo os critérios de avaliação e aprovando os candidatos que mais dizem respeito aos seus 
interesses acadêmicos. Assim sendo, as notas atribuídas pelos avaliadores foram mantidas. 
 
2 Solange Freitas da Silva: indeferido conforme justificativa abaixo. 

Segundo o item 5.8 do Edital 01/2020, o pedido de recurso deverá ser justificado e indicar com 
precisão o ponto sobre o qual versa a reclamação. A candidata solicita saber de que forma sua 
prova oral foi avaliada, mas não especifica de modo pontual sobre o que exatamente versa seu 
pedido de recurso. No mesmo edital, os itens 5.1a, 5.1b e 5.1c descrevem os critérios de 
avaliação de cada uma das etapas, as notas máximas atribuídas a cada uma (por item), bem 
como a forma de realização das referidas. Há de se considerar que os docentes indicados pela 
candidata tiveram outros candidatos para avaliar além dela. No momento de fechar as notas de 
todos os candidatos, eles optaram por atribuir notas maiores a outros, aprovando-os para sua 
orientação, por considerarem que iam de modo mais específico ao encontro de seus interesses 
de produção e orientação. Cabe ressaltar que os docentes têm total liberdade para atribuição de 
notas seguindo os critérios de avaliação e aprovando os candidatos que mais dizem respeito aos 
seus interesses acadêmicos. Assim sendo, as notas atribuídas pelos avaliadores foram mantidas. 
 
 

 
Jataí 15 de dezembro de 2020. 
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