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PROCESSO SELETIVO PPGIDH - EDITAL nº 03/2020 – MESTRADO 

 
ANÁLISE RECURSAL RELATIVA À PRIMEIRA ETAPA DE 

ANÁLISE DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 
 

Em atenção ao Edital de Seleção Discente de nº03/2020, especificamente quanto aos 

itens 7 (Primeira Etapa) e 13 (Dos Resultados e Recursos), a Comissão de Seleção para o Nível 

de Mestrado, a partir de análise das razões dos recursos interpostos por candidatos que não 

obtiveram aprovação na Primeira Etapa, bem como de reanálise dos conteúdos dos respectivos 

Pré-Projetos de Pesquisa, em deliberação recursal, apresenta manifestação conforme quadros 

respectivos abaixo.  

 
ANÁLISE RECURSAL - PRIMEIRA ETAPA - MESTRADO 

 
 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO DELIBERAÇÃO RECURSAL 

1 

MCS004 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. O 
projeto não faz senão de maneira superficial o vínculo 
entre o tema e a proteção dos direitos humanos - mesmo 
quando aduz sobre o direito ao meio ambiente - ademais 
de apresentar campo de pesquisa que demonstra a 
necessidade de delimitação. Desta forma, posicionou-se a 
Comissão de Seleção pelo indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,00. 

2 

MCS034 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

 

Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,16. 

3 

MCS080 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 5,50. 

4 

MCS158 

Deliberação pela alteração de nota e aprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando 
parcialmente as ponderações feitas pela Comissão de 
Seleção e pelos respectivos Avaliadores do Eixo Temático 
em questão, com deliberação pelo incremento nas notas 

relativas aos itens “b" (passando de 1,73 para 2,00), “c” 

(passando de 1,2 para 1,5) e “e" (passando de 1,33 para 
1,6), pelas razões recursais apontadas. Essas mudanças 
ensejaram que a nota final fosse majorada em 0,84 
pontos. Desta forma, posicionou-se a Comissão de 
Seleção pelo deferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA APROVADO – Nota 
alterada de 6,83 para 7,67. 

5 

MCS163 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. Se 
é certo que, conforme argumentado nessas razões, os 
direitos humanos têm experimentado, em seu processo 
evolutivo, uma progressividade clara na inclusão de outras 
dimensões de direitos, o projeto não refletiu de forma clara 
e expressa o inter-relacionamento entre os direitos que 
pretende abordar na futura pesquisa, tampouco a 
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interdisciplinaridade que se esperava encontrar nesse tipo 
de proposta investigativa. Desta forma, posicionou-se a 
Comissão de Seleção pelo indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 5,15. 

6 

MCS197 

Deliberação pela alteração de nota e aprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso. No tocante aos 
pontos indicados nas razões recursais, a análise do 
arquivo de Pré-Projeto de Pesquisa correto permitiu a 
atribuição da nota global 7,20. Desta forma, posicionou-se 
a Comissão de Seleção pelo deferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA APROVADO – Nota 
alterada de 1,55 para 7,20. 

7 

MCS262 

Deliberação pela alteração de nota e aprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
exceto com relação ao item “f”, para o qual houve 
majoração da nota de 0,35 para 1,00, pelas razões 
recursais apontadas. Desta forma, posicionou-se a 
Comissão de Seleção pelo deferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA APROVADO – Nota 
alterada de 6,45 para 7,10. 

8 

MCS281 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,50. 

9 

MDD030 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
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Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 5,50. 

10 

MDD053 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 4,50. 

11 

MDD068 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,00. 

12 

MDD088 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
exceto com relação ao item “c”, para o qual houve 
majoração da nota de 1,00 para 1,50, pelas razões 
recursais apontadas, mas com o argumento desta 
Comissão de que há comprometimento na clareza na 
apresentação e na delimitação do problema a ser 
pesquisado. Desta forma, posicionou-se a Comissão de 
Seleção pelo deferimento parcial do recurso.  
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Nota 
alterada de 5,50 para 6,00. 

13 
MDD144 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
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ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Com relação ao apontamento sobre ausência de 
considerações no item “f” do espelho de correção, 
entende-se que os argumentos apresentados nos outros 
itens justificam a nota atribuída.  Desta forma, posicionou-
se a Comissão de Seleção pelo indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,00. 

14 

MDD198 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 5,00. 

15 

MDD266 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,00. 

16 

MED050 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 3,00. 
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Corrobora-se que o vínculo com uma das Linhas de 
Pesquisa e com um dos Eixos Temáticos propostos pelo 
Edital não foi atendido.  
“O Candidato escolheu o eixo temático: “Educação em 
direito humanos”, em que no próprio edital versa que os 
projetos de pesquisa vinculados ao eixo visam tematizar 
sobre a educação em direitos humanos a partir da 
discussão sobre a vulnerabilidade das pessoas em face a 
problemas de bioética.” E nenhum dos professores desse 
eixo temático pertence a linha de pesquisa de práticas e 
representações sociais e defesa de direitos humanos, 
como descrito no edital. 
“Os critérios elencados na análise do Pré-Projeto na alínea 
“c” (Clareza na apresentação e delimitação do problema a 
ser investigado) foi atribuído nota 0,5 para o candidato, 
sob a alegação de que o texto apresentado não possuía 
clareza, texto confuso e que o problema deveria ter sido 
melhor delimitado.” Quanto a este item/aspecto, mantida a 
nota atribuída, pois a pesquisa deverá responder à uma 
pergunta/problema. 
“Na apresentação do Problema o candidato explicou do 
que se trata a lei 13.269, sobre o ingresso do Instituto por 
Amor como amicus curiae na ADI 5501 e a luta deste para 
lutar (?) pelo direito de escolher qual tratamento o paciente 
irá se submeter, amparado no princípio da dignidade da 
pessoa humana, autonomia da vontade e direito de gerir a 
própria vida, que são direitos essencialmente humanos.”  
E isto não caracteriza uma pergunta/problema de pesquisa 
e sim descreve o objeto de pesquisa.  
Há que se fazer um estado atual da arte, ou seja, 
contextualizar o seu objeto de pesquisa na atualidade - 
como se dá isto no Brasil, como este conflito começou? 
Quais são as causas disto em um macrocontexto? Para, 
depois, particularizar o assunto, apontando um recorte a 
ser trabalhado na pesquisa, delimitando o problema. 
As referências bibliográficas não apontam literatura 
acadêmica sobre Direitos Humanos, sobre 
interdisciplinaridade e nem sobre Bioética de modo 
adequado ou sobre metodologia em pesquisa na área das 
ciências da saúde, ciências humanas ou sociais. A 
bibliografia contempla o direito positivado e o campo 
deontológico. 
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Não há descrição de metodologia de pesquisa, mas tão 
somente etapas da obtenção dos dados da pesquisa. 
Apesar do objeto de pesquisa pretendido ser relevante e 
interessante, o pré-projeto deverá ser amadurecido e 
enriquecido academicamente. 

17 

MED167 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 5,25. 

18 

MIN177 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,25. 

19 

MIN298 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,25. 

20 

MMC035 

Deliberação pela manutenção da reprovação do Pré-
Projeto de Pesquisa objeto de recurso, corroborando as 
ponderações feitas pela Comissão de Seleção e pelos 
respectivos Avaliadores do Eixo Temático em questão, 
nada tendo trazido o recurso que justificasse alteração. 
Desta forma, posicionou-se a Comissão de Seleção pelo 
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indeferimento do recurso. 
PRÉ-PROJETO DE PESQUISA REPROVADO – Mantida 
a Nota 6,00. 

 
 
 

                                     
Profa. Cerise de castro Campos 

Presidente da Banca Examinadora – Mestrado 
 

 

 
Profa. Helena Esser dos Reis 

Coordenadora do PPGIDH – PRPG – UFG  
 
 

Goiânia, 07 de outubro de 2020. 


