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PROCESSO SELETIVO PPGIDH - EDITAL Nº 01/2020 – MESTRADO E DOUTORADO 
 
 

ANÁLISE RECURSAL RELATIVA À TERCEIRA ETAPA – MESTRADO  
EXAME ORAL DO PRÉ-PROJETO DE PESQUISA 

 

Em atenção ao Edital de Seleção Discente de nº01/2020, a Banca Examinadora do 

Processo Seletivo para o Nível de Mestrado, conforme previsão dos itens 8.1 a 8.5, realizou a 

avaliação em Exame Oral do Pré-Projeto de Pesquisa e, em revisão, a partir de análise das razões 

dos recursos interpostos por candidatos que não obtiveram aprovação na Terceira Etapa, bem 

como de reanálise dos conteúdos das anotações individuais de cada um dos Examinadores da 

Banca, em sessão conjunta e em deliberação recursal, apresenta manifestação conforme quadros 

individualizados abaixo.  

 
ANÁLISE RECURSAL - TERCEIRA ETAPA - MESTRADO 

 
 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

1. 

Exame Oral de 

Pré-Projeto de 

Pesquisa 1918000098 

Deliberação relativa ao Exame Oral do Pré-Projeto de 

Pesquisa objeto de recurso, após rever as anotações de 

cada um dos Examinadores e os argumentos do Candidato, 

corroborando as ponderações feitas e as pontuações dos 

Membros da Banca Examinadora, nada suscitando a 

reanálise nem tendo trazido o recurso que justificasse 

alteração. Desta forma, posicionou-se a Banca 

Examinadora pelo indeferimento e consequente 

manutenção da nota/média de 6,86. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

 
A Banca Examinadora do Processo Seletivo relativo ao Edital de Seleção Discente de nº01/2020, 

para o Nível de Mestrado em Direitos Humanos do PPGIDH – PRPG – UFG, recebeu um recurso 

do Candidato de número de inscrição 1918000098, no dia 27/11/2019, às 08:16, via e-mail, 

encaminhado do endereço do referido Candidato para o endereço selecao.ndh@ufg.br. 
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O Recorrente argumenta que “participou regularmente do exame oral na data de 18/11/2019”, tendo 

recebido “nota 6,86 pontos, portanto, inferior em 0,4 pontos à nota mínima estabelecida no item 8.3 

do edital, que acarretaria a eliminação do candidato no processo seletivo”. Em verdade e em estrita 

atenção à norma estabelecida e divulgada, a pontuação mínima descrita para aprovação nesta 

Terceira Etapa seria de 7,00, tendo o Candidato obtido, portanto, média 0,14 a menos que o referido 

mínimo.  

Afirma que obteve Espelho de Avaliação do referido exame oral, com detalhamento de notas e as 

respectivas observações, com relação a cada um dos itens de avaliação.  

Aponta compreender haver maior subjetividade da avaliação oral, registra que a Banca realizou 

diversas arguições, apontando entender “que muitas das observações constantes no seu espelho 

de avaliação foram objeto de questionamento pelos membros da Banca e que muitos desses foram 

amplamente esclarecidos”, questionando a pontuação dada e passando a arrazoar sobre, ponto a 

ponto, os itens de avaliação. 

Quanto ao item a) (Capacidade de sustentar oralmente a compatibilidade do pré-projeto de 

pesquisa com a temática dos direitos humanos e com a linha de pesquisa do PPGIDH e com o eixo 

temático escolhido) foi dada ao Candidato nota 1,56 pontos, e, como Observações 

Consubstanciadas, foi registrado Sustentação oral em ilações, certezas e taxatividade. Na 

apresentação oral foram feitas muitas afirmações superficiais, genéricas e do senso comum, com 

pouco caráter científico”. Apesar de defender o Candidato terem as supostas “ilações, certezas e 

taxatividade” sido objeto de pergunta de Membro da Banca e ter havido, na oportunidade, 

esclarecimento de que as “supostas afirmações seriam justificativas aos objetos propostos no pré-

projeto de pesquisa, bem como esclarecimento sobre de onde surgiram os pontos que formularam 

as hipóteses”, segundo o Candidato “jamais se tratando de certezas e/ou taxatividade”, não fez ele, 

ao Exame Oral, a devida e necessária referência que consubstanciasse sua fala, nada tendo 

apontado de dados ou fontes para os pontos que afirmava oralmente, ou seja, não defendeu de 

forma academicamente correta o que apontava afirmativa e categoricamente. Mantida, portanto, a 

pontuação dada ao item (1,56). 

Sobre o item b.1), relativo à delimitação do problema a ser investigado, isto fora feito de forma 

relativa, não tendo sido o problema adequadamente delimitado. Ao contrário do que argumenta em 

recurso, a delimitação pertinente do tema não foi exposta durante defesa oral, como verificado em 

anotações individuais da Banca em análise recursal.  A indicação dos “tipos de movimentos sociais” 

que compõem o objeto da investigação não corresponde a responder qual o problema de uma 

pesquisa acadêmica que se pretende fazer, razão pela qual delibera a Banca por manter a 

pontuação de 1,52. 
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No item b.2) (Articulação dos conceitos e argumentos aos objetivos da pesquisa), entende o 

Candidato “que o pré-projeto de pesquisa não se debruça exclusivamente em conceitos jurídicos” 

e que assim teria sido exposto oralmente, apontando que “O pré-projeto se debruça realmente em 

conceitos jurídicos, mas também se debruça em conceitos sociológicos e das ciências políticas, 

principalmente os pertinentes aos movimentos sociais e as concepções políticos e ideológicas 

trabalhadas”. A Banca Examinadora apontou ter havido associação entre conceitos e objetivos, mas 

reafirma ter havido defesa e elaboração de projeto em enfoque eminentemente jurídico, sem 

específica aproximação e inter-relação com os Direitos Humanos e sem pertinente 

interdisciplinaridade. Mantida a avaliação deste item em 1,3 pontos.  

Quanto ao item b.3 (Fundamentação teórica e articulação interdisciplinar do problema a ser 

investigado e adequação bibliográfica ao tema proposto) foi atribuída nota 1,16 pontos ao 

Candidato, com observações de não haver discussão em Direitos Humanos e sim uma tendência 

para o Direito Penal/Processo Penal, sem articulação interdisciplinar adequada, tendo esta sido 

defendida de forma incipiente. Em que pese destacar o Candidato que “apesar do tema propor uma 

análise baseada em uma doutrina do Direito Penal, doutrina que inclusive trata da retirada do status 

de pessoa e dos direitos fundamentais asseguradas a essas, a questão maior se dá em analisar 

como a criminalização dos movimentos sociais representará uma limitação as práticas de promoção 

e defesa dos Direitos Humanos”, não trouxe este, no bojo do projeto nem em sua apresentação 

oral, de que forma a análise e articulação se daria em campo interdisciplinar, nem mesmo sua 

bibliografia assim aponta ou indica. Não se trata de simples verificação de presença da 

interdisciplinaridade na proposição, mas de como se dará o estudo nessa perspectiva, o que não 

fora diligentemente defendido. Assim, mantida a nota. 

No item b.4) (Pertinência acadêmica e adequação metodológica), ressalta que a proposição se 

baseia no “método hipotético-dedutivo”, indicando “procedimentos histórico e monográfico, através 

de pesquisa documental e bibliográfica”. Apesar de ter o Candidato respondido positivamente 

quanto à disponibilidade de adequar a sua metodologia a eventual indicação de alteração por 

Orientador, isto não afasta a inadequação metodológica verificada no projeto e na defesa oral, pela 

própria designação ampla e confusa acima descrita, já que não explicou o Candidato sobre como 

pretendia selecionar e catalogar os documentos no Congresso Nacional para identificar discursos, 

nem explicou como pretende fazer a análise desses dados, restando deliberado coerente a nota 

atribuída (1,32).  

O recurso foi protocolizado tempestivamente, por via/meio adequado, motivo pelo qual a Banca 

Examinadora o recebe e conhece. Apesar do Pré-Projeto de Pesquisa apresentar um certo diálogo 

com as discussões dos Direitos Humanos, os objetivos são amplos/subjetivos e o 

método/metodologia frágil, pois não foi demostrado sobre como fazer e isto não foi devidamente 

defendido em oportuna apresentação oral. Ou seja, não fora dito como as discussões 
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interdisciplinares farão parte da identificação e da análise do levantamento, não foi mostrado como 

fazer metodologicamente nem como articular o método com a teoria e com o objeto de estudo. A 

Banca Examinadora não questionou a pertinência acadêmica do projeto; questionou sim a 

detalhada descrição de sua viabilidade metodológica. O Candidato não apresentou novos 

argumentos em defesa das suas escolhas de metodologia e a mera afirmação de sua possibilidade 

ou aplicabilidade são insuficientes na apresentação do recurso. Ainda, a apresentação oral fora em 

14 minutos, excedendo, pois, o tempo de que dispunha o Candidato. Por todo o exposto, a Banca 

Examinadora, em reanálise de anotações individuais de seus Membros e das razões de recurso, 

conjuntamente, decide pela manutenção da Nota / Média Final de 6,86. 

 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

2. 

Exame Oral de 

Pré-Projeto de 

Pesquisa 1918000157 

Deliberação relativa ao Exame Oral do Pré-Projeto de 

Pesquisa objeto de recurso, após rever as anotações de 

cada um dos Examinadores e os argumentos do Candidato, 

corroborando as ponderações feitas e as pontuações dos 

Membros da Banca Examinadora, nada suscitando a 

reanálise nem tendo trazido o recurso que justificasse 

alteração. Desta forma, posicionou-se a Banca 

Examinadora pelo indeferimento e consequente 

manutenção da nota/média de 5,62. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

 
A Banca Examinadora do Processo Seletivo relativo ao Edital de Seleção Discente de nº01/2020, 

para o Nível de Mestrado em Direitos Humanos do PPGIDH – PRPG – UFG, recebeu um recurso 

do Candidato de número de inscrição 1918000157, no dia 27/11/2019, às 22:08, via e-mail, 

encaminhado do endereço do referido Candidato para os endereços helenaesser@ufg.br e 

selecao.ndh@ufg.br. 

O Recorrente argumenta que, em todos os questionamentos, reforçou perante a Banca 

Examinadora “a relevância da análise da atuação representativa do Ministério Público do Trabalho 

no resgate à dignidade da pessoa humana e ao exercício da cidadania promovido nos projetos 

sociais” e, em razões de recurso, aponta, de forma aberta e não específica ou objetiva, que “para 

isso demonstrar as ferramentas teóricas do projeto e do nobre Programa Interdisciplinar, inclusive 

no aspecto de autores da educação e demais áreas, as ferramentas, de fato, foram citadas”, 

requerendo pontuação máxima no item a) (Capacidade de sustentar oralmente a compatibilidade 
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do pré-projeto de pesquisa com a temática dos direitos humanos e com a linha de pesquisa do 

PPGIDH e com o eixo temático escolhido), a partir desta argumentação. A Banca Examinadora, em 

detida revisão de anotações, reafirma as Observações Consubstanciadas ao Candidato 

apresentadas quanto a este item, quais sejam, de que o Pré-projeto de Pesquisa tem questionável 

compatibilidade com o PPGIDH, não obstante envolver temática de Direitos Humanos 

(dignidade/cidadania/trabalho) por não esclarecer com propriedade quais serão as "ferramentas 

teóricas" – não o fez em sustentação oral nem mesmo o fez no presente recurso – a serem 

empregadas para verificar essa eficácia de políticas públicas realizadas pelo Ministério Público do 

Trabalho. Ademais, restou aos Membros da Banca Examinadora avaliação de não compreensão 

do Candidato com relação a o que lhe fora indagado, bem como inflexível defesa de proposição tal 

como apresentada. Assim, delibera a Banca pela Manutenção de nota 1,3.  

Quanto ao item b.1) (Delimitação do problema a ser investigado), argumenta ser claro o problema 

apontando o território a ser estudado como sendo as “regiões e recortes do Estado de Goiás, 

atendidos pelo MPT de Goiás”, quando, em verdade, esta indicação representa tão somente o 

suposto locus, ou amostra, e não a pergunta, o problema a ser perquirido como investigação 

acadêmica específica, o que nem está no Pré-Projeto nem fora defendido oralmente, apesar de ter 

a Banca dado ao Candidato oportunidade de se fazer entender, de ser específico. Ter como 

pretenso estudo/pesquisa que “a análise é um mapa de identificação comum da problemática 

envolvendo as falhas comuns de aplicação da dignidade humana e falibilidade  do Direito” não 

representa pertinente expressão do problema a ser investigado. Ainda, confunde o Candidato 

amostra com pergunta/problema, ao indicar em recurso “que as pessoas vulneráveis socialmente 

atendidas nesses projetos sociais do MPT serão objeto de pesquisa”. Em síntese deste item, pugna 

“pelo acréscimo até a pontuação máxima”, alegando que “reiteradamente falei que os  projetos 

sociais do MPT GO são subsídios da pesquisa ao latente problema social atingido no espectro da 

sua execução”, sem, mais uma vez, em sede do presente recurso, indicar qual seria o problema 

teórico, conceitual ou prático, mas acadêmico, a ser perseguido, confundindo problema social com 

aquele de pesquisa. Mantida a pontuação de 1,1, corroborando-se as ponderações de que o projeto 

apresenta um objeto amplo e que compromete a exequibilidade de um estudo de Mestrado, 

envolvendo diversas políticas públicas, de diferentes naturezas e objetivos, em muitas cidades. 

Reforça-se, em reanálise, que o projeto não apresenta uma pergunta de pesquisa clara, nem a 

respectiva hipótese.  

No item b.2) (Articulação dos conceitos e argumentos aos objetivos da pesquisa), entende o 

Candidato que foram utilizados objetivos claros, apontando “o intuito de fazer um mapa geral e 

específico dos problemas vistos no atendimento às pessoas em situações vulneráveis, para 

perquirir durante e após a execução dos projetos sociais, os pontos de questionamentos práticos e 

análise de resultados dos atendimentos realizados no âmbito da Procuradoria com o resgate ao 
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exercício da cidadania”, pugnando, com este embasamento, aumento máximo de nota para este 

item. O pré-projeto de pesquisa carece de objetivos a serem corretamente especificados e o 

Candidato não supriu esta lacuna em defesa oral oportunizada. Mantida a avaliação deste item em 

1,12 pontos.  

Quanto ao item b.3 (Fundamentação teórica e articulação interdisciplinar do problema a ser 

investigado e adequação bibliográfica ao tema proposto) foi atribuída nota 1,1 pontos ao Candidato, 

com observações de não haver indicação de referências bibliográficas em pertinente  apontamento 

de interdisciplinaridade e em aproximação com a campo dos Direitos Humanos como marco teórico-

conceitual a ser fonte e base do estudo pretendido. Nada defendeu em sede oral nem em recurso 

que justificasse ou demonstrasse a adequação cobrada. Assim, em cuidadosa reavaliação das 

anotações pelos Examinadores, entenderam estes por ser mantida a nota. Em acréscimo, tem-se 

que um elogio por Membro da Banca ao público ou vulnerável envolvido na proposição ou mesmo 

o apontamento pelo Candidato quanto a “diversas áreas dialogando a temática da dignidade da 

pessoa humana” (aparecendo no Pré-Projeto: Direito, Saúde - “Medicina, Odontologia, Nutrição, 

Psiquiatria, etc” -, Sociologia e Filosofia) não supre o necessário apontamento de como se dará o 

estudo em caráter interdisciplinar e compatível com o Programa PPGIDH a que fora submetido. 

Citar áreas não representa esclarecer como cada qual será abordada e para que propósito ou 

objetivo específico perseguido esta servirá como marco para a análise. 

Para o item b.4) (Pertinência acadêmica e adequação metodológica), a Banca Examinadora 

reafirma sua ponderações de não ter sido demonstrada oralmente o que restara frágil no projeto 

escrito, qual seja, de que não foi identificada pertinência acadêmica nem adequação metodológica 

na proposta, que representasse problema a ser investigado em reflexão teórico-acadêmica. A 

pontuação 1,0 fora confirmada em debate recursal pelos Examinadores. Durante a arguição, não 

se questionou a relevância das ações do MPT-GO, pontuadas nos projetos sociais descritos, mas 

qual seria o problema em reflexão teórico-acadêmica, sempre confundido pelo Candidato como 

problemas sociais por ele abordados, sem ter feito ele defesa adequada. Ainda, o fato de não ter 

havido “polêmicas” ou “apontamento”, como indicado em recurso pelo Candidato, não representa 

que este quesito estava presente em projeto nem que fora apresentado satisfatoriamente em defesa 

oral, esclarecendo ter a Banca Examinadora consultado apontamentos individuais de 

Examinadores e ter sido anotado falta de adequação metodológica, uma vez sem ter havido 

descrição específica de procedimento/método de coleta de dados, em vago apontamento de 

“desenvolvimento analítico qualitativamente e quantitativamente dos projetos sociais de resgate à 

cidadania” pelo Candidato.  

O recurso foi protocolizado tempestivamente, por via/meio adequado, motivo pelo qual a Banca 

Examinadora o recebe e conhece. Entretanto, a Banca Examinadora, após consulta às anotações 

sobre a arguição do Pré-Projeto de Pesquisa defendido oralmente, entende que a nota deve ser 
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mantida, justificando a manutenção desta pelas próprias observações em Espelho, acima já 

discutidas. As fragilidades existentes no texto do projeto não foram sanadas na apresentação oral. 

As questões levantadas no recurso foram contra-argumentadas e não justificam alteração de 

pontuação. O Candidato não demonstrou noção satisfatória sobre o que seja uma pesquisa 

interdisciplinar, valendo reafirmar não ser suficiente a indicação de que a pesquisa envolve sete 

áreas do conhecimento, quando não apresentou o Candidato, nem no texto nem na defesa oral, 

quais são os autores, teorias e conceitos (de cada uma dessas áreas) que serão empregados na 

pesquisa, tampouco explicou qual será o fio condutor de seu estudo (como conduzirá sua 

argumentação levando em conta todas essas áreas). O Candidato defendeu um tema, mas não um 

objeto bem delimitado. Apresentou pretensões gerais, mas não específicas. Faltou afunilar uma 

pergunta/resposta (problema/hipótese) a respeito da eficácia das políticas públicas do MPT-GO. 

Ainda, foram unânimes os Membros Examinadores ao anotarem, quando do Exame Oral, que o 

trabalho é predominantemente jurídico, sem interdisciplinaridade suficientemente definida. Por todo 

o exposto, a Banca Examinadora, em reanálise de anotações individuais de seus Membros e das 

razões de recurso, conjuntamente, decide pela manutenção da Nota / Média Final de 5,62.  

 
Prof. Mauro Machado do Prado 

Presidente da Banca Examinadora - Mestrado 
 

 
Profa. Helena Esser dos Reis 

Coordenadora do PPGIDH – PRPG – UFG  
 

Goiânia, 02 de dezembro de 2019. 


