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RESULTADO ANÁLISE DE RECURSOS 
 

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE PESQUISA 
ANÁLISE DE CURRÍCULOS 

PROVA ORAL 
 
 

 A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração 
(PPGADM), nível Mestrado, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas 

atribuições legais e regulamentares, e atendendo ao previsto no Edital nº 001/2015, 
torna público o resultado da análise dos recursos apresentados para os resultados da 
2ª, 3ª e 4ª etapas do Processo Seletivo, Avaliação de Pesquisas, Análise de Currículos 

e Prova Oral: 
 
CANDIDATO: 201601029 

ARGUMENTO: solicita revisão por ter participado de projeto de pesquisa financiado 
RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 

MOTIVOS: o edital exige comprovação de atividades como bolsista. Os documentos 
apresentados não caracterizam o vínculo como bolsista no projeto 

 
CANDIDATO: 201601020 

ARGUMENTO: revisar o enquadramento como bolsista após curso de graduação 

RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 
MOTIVOS: os documentos apresentados não caracterizam atuação como bolsista. 

 
CANDIDATO: 201601020 

ARGUMENTO: reavaliar o resultado da Prova Oral 

RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 
MOTIVOS: Os avaliadores reiteram a sua posição inicial de que a referida Prova Oral 

não atende as exigências / aspectos considerados como critérios de avaliação segundo 
o item 5.1.5 do Edital nº-001/2015 
 
CANDIDATO: 201601020 

ARGUMENTO: reavaliar o resultado da Proposta de Pesquisa 

RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 
MOTIVOS: Os avaliadores reiteram a sua posição inicial de que a referida Proposta de 
Pesquisa não atende as exigências / aspectos considerados como critérios de 

avaliação segundo o item 5.1.3 do Edital nº-001/2015 
 
CANDIDATO: 201601046 

ARGUMENTO: reavaliar artigos apresentados em anais de congresso científico e 
participação em curso com carga horária superior a 20h. 
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RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 
MOTIVOS: não há comprovante de publicação em anais do evento, apenas de 

apresentação como expositor. Desta forma, foram considerados duas apresentações 
como pôster (10 pontos no total). O documento apresentado sobre participação em 
evento de carga horária de 20 horas trata-se de um curso de capacitação e não de 

evento científico, não sendo contemplado pelo edital. 
 
CANDIDATO: 201601046 

ARGUMENTO: reavaliar o resultado da Proposta de Pesquisa 
RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 

MOTIVOS: Os avaliadores reiteram a sua posição inicial de que a referida Proposta de 
Pesquisa não atende as exigências / aspectos considerados como critérios de 

avaliação segundo o item 5.1.3 do Edital nº-001/2015 
 
CANDIDATO: 201601010 

ARGUMENTO: revisão geral da pontuação 
RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 

MOTIVOS: a pontuação sobre publicação e participação em eventos já havia sido 
considerada corretamente durante a avaliação de currículos. Contudo, não há 
comprovantes adicionais sobre a participação como BOLSISTA em projeto de pesquisa 

durante a graduação. 
 
CANDIDATO: 201601007 

ARGUMENTO: revisão geral da pontuação 
RESPOSTA: PEDIDO INDEFERIDO 

MOTIVOS: os documentos apresentados não comprovam vínculo como BOLSISTA. 
São apresentados apenas dois certificados de participação em eventos científicos de 
associações da área ou superior com carga horária comprovada de 20 horas ou mais. 

 
 

 
 
 

Goiânia, 07 de dezembro de 2015. 
 

 
 

 

Profa. Dra. Estela Najberg 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFG 

(documento original assinado) 


