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RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ETAPA IV - ENTREVISTA 

COM A DEFESA DE PROJETO 
 

A Comissão de Seleção do Mestrado em Geografia reunida no dia 25 de novembro de 

2015, às 16h00, no uso das atribuições legais (Portaria 01/2015 do PPGGEO), divulga aos 

candidatos a argumentação pública do parecer de reavaliação da Etapa IV – Entrevista com 

Defesa do Projeto de Pesquisa (Eliminatória). 

 

Candidato (a): CPF: 044.717.563-70 

Em resposta à solicitação de reconsideração da avaliação da Entrevista com a Defesa do 

Projeto de Pesquisa pelo(a) requerente a Comissão esclarece que: 

Após apreciação do recurso a Comissão considera que as respostas do candidato(a) às 

arguições dos professores durante a defesa do projeto foram insatisfatórias diante dos 

esclarecimentos solicitados quanto ao seu posterior desenvolvimento, denotando falta de 

clareza e inconsistência argumentativa. Portanto, a defesa do projeto, objeto desta etapa de 

caráter eliminatório, não atendeu aos requisitos exigidos no processo de seleção do 

mestrado com base nos itens da tabela de pontuação da avaliação da entrevista (Anexo 

VIII do edital). 

Em face do exposto, decide-se pelo INDEFERIMENTO do pleito requerido. 

 

 
 

Profa. Dra. Andréa Lourdes Monteiro Scabello (Presidente) 

Prof. Dr. Carlos Sait Pereira de Andrade 

Prof. Dr. Armstrong Miranda Evangelista 

Profa. Dra. Iracilde Maria de Moura Fé Lima 
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RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - ETAPA IV - ENTREVISTA 

COM A DEFESA DE PROJETO 
 

A Comissão de Seleção do Mestrado em Geografia reunida no dia 25 de novembro de 

2015, às 16h00, no uso das atribuições legais (Portaria 01/2015 do PPGGEO), divulga aos 

candidatos a argumentação pública do parecer de reavaliação da Etapa IV – Entrevista com 

Defesa do Projeto de Pesquisa (Eliminatória). 

 

Candidato (a): CPF: 045.492.483-60 

Em resposta à solicitação de reconsideração da avaliação da Entrevista com a Defesa do 

Projeto de Pesquisa pelo(a) requerente a Comissão esclarece que: 

Após apreciação do recurso a Comissão reitera que a defesa do projeto pelo candidato (a), 

objeto desta etapa de caráter eliminatório, não atendeu aos requisitos exigidos no processo 

de seleção do mestrado, uma vez que a apresentação do projeto e as respostas às arguições 

dos examinadores foram insatisfatórias, tomando por base os itens da tabela de pontuação 

da avaliação da entrevista (Anexo VIII do edital). 

Em face do exposto, decide-se pelo INDEFERIMENTO do pleito requerido. 

 

 
 

Profa. Dra. Andréa Lourdes Monteiro Scabello (Presidente) 

Prof. Dr. Carlos Sait Pereira de Andrade 

Prof. Dr. Armstrong Miranda Evangelista 

Profa. Dra. Iracilde Maria de Moura Fé Lima 


