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RESULTADO DA ANÁLISE DE RECUSO INTERPOSTO 

 

 
   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, torna público o resultado da análise do recurso apresentado pelo Candidato 
inscrito sob o número 1862015 contra o resultado da Segunda Etapa do Processo Seletivo, ou 

seja, Avaliação da Proposta de Pesquisa. 
 

Recurso apresentado pelo(a) candidato(a) inscrito(a) sob número 1862015: 

    
“Boa tarde, venho através deste, interpor recurso ao meu processo de inscrição do processo 

de seleção mestrado 2015 sob o número 1862015 solicitando que o mesmo seja reavaliado, desde 
já agradeço a atenção”. 

 
 

RESPOSTA: 

Prezado(a) Candidato(a) inscrito(a) sob o número 1862015, ao analisar o recurso contra a 
avaliação da sua Proposta de Pesquisa, a Comissão de Seleção, após avaliar novamente a 
Proposta de Pesquisa apresentada, constatou que a sua pontuação não foi outra e não alcançou, 

na média, a nota 70 (setenta), mínima prevista para aprovação nesta etapa do Processo Seletivo. 
Foram reavaliados todos os aspectos previstos no item 5.1.2 do edital 002/2014, a saber: (i) 

clareza na formulação da pergunta e objetivo de pesquisa; (ii) pertinência da justificativa ao tema 
de pesquisa escolhido; (iii) clareza da apresentação do referencial teórico; (iv) pertinência do 
referencial teórico à proposta apresentada; (v) relevância das referências indicadas; (vi) 

articulação entre as seções da Proposta e (vii) pertinência da Proposta aos temas de pesquisas 
publicados.  

 
Ante o exposto, a Comissão de Seleção mantém a sua pontuação obtida na Avaliação da 
Proposta de Pesquisa e já publicada. 

 
 

 
 

Goiânia, 17 de novembro de 2014. 
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Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Administração da UFG 
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