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O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento (PPGRHS), no uso 
de suas atribuições e com a aprovação da comissão de avaliação da primeira etapa do processo seletivo 
para mestrado acadêmico em Recursos Hídricos e Saneamento, Edital 28/2013-PROPEP/UFAL, divulga o 
resultado dos recursos referente à segunda etapa. 

 
Candidata: Geane Magalhães Monte Salustiano 
 
A comissão julgadora das entrevistas escritas resolve pelo indeferimento ao recurso interposto e apresenta 
justificativas na sequencia de apresentação dos argumentos do referido recurso. Para facilitar a 
identificação, atribuímos recuos diferentes para apresentação de argumentos e justificativas. 
 
No item 1.2, discute-se sobre a impossibilidade de identificar se o resultado apresentado no dia 16/12/13 se 
tratava de resultado final do processo de seleção ou se se tratava de resultado preliminar da prova de 
conhecimentos específicos da prova de conhecimentos específicos / entrevista escrita. 

O documento fazia referência ao resultado final da segunda etapa da seleção. O Edital 28/2013-
PROPEP/UFAL, em seu Anexo 2, apresenta o cronograma do Processo Seletivo, o qual também 
serve como referência para dúvidas. 

 
No item 2.4, sugere-se que a nota obtida na entrevista escrita levou a candidata da 12ª para a 23ª posição 
na classificação, resultando na sua eliminação. 

Não houve em qualquer momento indicação de que a candidata obteve a 12ª colocação. O resultado 
da segunda etapa, é obtido de acordo com o que se apresenta no Art. 15 do Edital 28/2013-
PROPEP/UFAL. Neste, a candidata ficou classificada em 23ª com chances de assumir vaga como 
aluna, caso haja desistentes dentre os candidatos melhor colocados, o que não a coloca no rol dos 
eliminados para a 2ª etapa do processo. 

 
Nos itens 2.5 e 2.6, sugere-se que sob hipótese alguma os critérios adotados na entrevista escrita foram 
feitos de forma coerente e unificada, usando como argumento o desempenho de outros candidatos. Além 
deste, no item 2.7, sugere-se que não houve a correta análise da proposta de estudo, não houve a correta 
análise do projeto de pesquisa, não houve a correta análise da vida acadêmica e perfil da candidata, 
quando da atribuição da nota da entrevista escrita. 

Quando da aplicação de provas objetivas e entrevista escrita, o coordenador do programa passou 
lista de frequência, onde foi atribuído código para cada candidato. O objetivo destes era eliminar 
qualquer possibilidade de identificação dos candidatos durante as correções. A atribuição de notas da 
entrevista escrita foi realizada por mais de um avaliador, de forma cega em relação à identificação do 
candidato. Reforça-se, que a lista de frequência com códigos, ficou de posse do coordenador do 
programa, que não participou da correção das entrevistas escritas, garantindo sua isonomia. Quanto 
à correção da entrevista da candidata, os avaliadores se utilizaram do que se apresenta no Art. 10 e 
no Anexo 4, chegando à nota média de 2,65, onde a concordância entre avaliadores pode ser aferida 
pelo baixo desvio padrão encontrado (0,15 pontos). 

 
No item 3.1, discute-se a necessidade de apresentação de classificação de candidatos após a 1ª etapa. 

Tendo em vista que a classificação dos candidatos após a primeira etapa só se apresenta relevante 
em caso de empates após a 2ª etapa, e como não aconteceram empates, a comissão julgadora não 
viu relevância para apresentação das notas da 1ª etapa. 

 
No item 3.2, discute-se a ponderação realizada para atribuição de nota final. 

A ponderação seguiu o que foi especificado no Edital 28/2013-PROPEP/UFAL, especificamente em 
seu Art. 15. 



No item 3.3, sugere-se que a 2ª questão fugia à proposta do Edital, em relação ao que especifica o Art. 10, 
§4º. Além disso, é reclamada a ausência de apresentação de possíveis orientadores e possíveis linhas de 
pesquisa para nortear o projeto. 

O enunciado da questão diz: “Supondo que os projetos de mestrado fossem propostos e conduzidos 
pelos alunos, que tema você proporia na área do PPGRHS? Apresente um resumo descrevendo: 
justificativa, objetivo central, esboço da metodologia, do material e das fontes de informações 
principais. (até 20 linhas)”. A questão pedia, portanto, a apresentação resumida de uma proposta 
hipotética de projeto de dissertação, de forma a facilitar a avaliação dos itens I,II, III e IV, a partir dos 
critérios especificados no Anexo 4.  
A ausência de apresentação de possíveis orientadores e possíveis linhas  de pesquisa no Edital não 
nos parece relevante, inclusive não foi considerada como critério de avaliação a aderência da 
proposta à atuação dos docentes do programa, tendo em vista que o enunciado coloca a suposição 
de proposição de projetos na área do PPGRHS pelos alunos. Com isso, a situação colocada é 
hipotética. 
Além disso, todos os candidatos tiveram mesma condição para responder à referida questão, 
garantindo a isonomia.  

 
Seguindo o disposto na Lei Federal 9784/1999, especificamente no seu  Art. 56, §1º, damos 
encaminhamento do resultado final, do recurso e do parecer à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 
(PROPEP), instância imediatamente superior a este Programa de Pós-graduação. 
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