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NOTA
JUSTIFICATIVA
SITUAÇÃO
ANTERIOR
5,0
Com base nos critérios de avaliação da prova oral,
Reprovado
descritos no Edital nº 04/2017, que são: a)
Coerência, objetividade e clareza na organização
e exposição das ideias; b) Relevância do objeto e
do problema de pesquisa; c) Inserção do tema na
área de concentração e linha de pesquisa
escolhida; d) Adequação teórico-metodológica à
área de pesquisa; e) Exequibilidade da proposta,
a Comissão conclui que: mesmo diante da
afirmação do candidato que foi fiel ao apresentado
no anteprojeto aprovado na primeira etapa deste
processo com nota 7 (sete), o mesmo não
apresenta uma proposta prática de produto
informacional como exige um Mestrado
Profissional; a etapa de Prova Oral é exatamente
para esclarecer possíveis lacunas com relação ao
projeto e sua exequibilidade; o candidato não
apresentou clareza na exposição das ideias e não
atendeu aos critérios mínimos para aprovação
nesta etapa. Vale salientar que a aprovação no
processo seletivo está condicionada a aprovação
em todas as etapas eliminatórias e que a
aprovação na primeira etapa (Análise do
Anteprojeto) não garante a aprovação na quarta
etapa (Prova Oral). Portanto, esta Comissão
indefere o presente recurso.
O Edital 04/2017 em seu Item 8.1.3 dispõe que
Desclassificado
será desclassificado e eliminado do processo
seletivo o candidato que “Não comparecer a
quaisquer das etapas do processo seletivo nas
datas e nos horários previstos para início”, não
prevendo a apresentação de justificativas de
qualquer espécie. Portanto, esta Comissão
indefere o presente recurso.

Para maiores informações acompanhar o portal: http://ppgb.ufca.edu.br/processos-seletivos/ ou Email: ppgb@ufca.edu.br
Juazeiro do Norte, 09 de Novembro de 2017.
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