
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Goiás - UFG 
Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas 

Programa de Pós-Graduação em Administração 
Av enida Palmeiras esquina com Rua Samambaia. Goiânia-GO.   CEP 74001-970 

Câmpus Samambaia. Caixa Postal 131. Fone: (62) 35211390, Ramal 216              
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
Programa de Pós-Graduação em Administração da UFG/FACE-Mestrado Acadêmico –Câmpus Samambaia, Goiânia -GO; Fone: (62) 3521390, Ramal 216 

   
RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO 

 
   A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGADM), nível 
Mestrado, da Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, torna 
público o resultado da análise do recurso apresentado pelo Candidato inscrito sob o número 1842015 
contra o resultado da Segunda Etapa do Processo Seletivo, ou seja, Avaliação da Proposta de Pesquisa.  
 

Recurso apresentado pelo(a) candidato(a) inscrito(a) sob número 1842015: 
    
“Bom dia. 
Venho através do presente instrumento interpor recurso contra o resultado preliminar da terceira etapa do 
processo seletivo 2015 do curso de Mestrado Acadêmico em Administração da UFG. 
 
O referido resultado pontuou com 01 ponto o candidato inscrito sob o número 1842015, no entanto, foi 
apresentada declaração (assinada por coordenador de curso e professor coordenador do projeto) de 
participação em projeto de pesquisa com duração de 09 meses. O edital da seleção pontua com 20 pontos 
por ano a atividade de pesquisa, o que (após a divisão pertinente pelos meses referidos) resultaria em 15 
pontos pelos 09 meses comprovados com a apresentação da supracitada declaração. 
 
Tendo o exposto como base, e considerando o bom senso e razoabilidade apresentados nas decisões 
administrativas proferidas pela instituição, pede-se a alteração da nota de 01 ponto para 16 pontos. 
Desde já, grato. 
 
Atenciosamente, 
Candidato 1842015”. 

 
 

RESPOSTA: 
Prezado(a) Candidato(a) inscrito(a) sob o número 1842015, ao analisar o recurso contra a sua pontuação 
na Prova de Avaliação de Currículos, a Comissão de Seleção, após avaliar novamente toda a 
documentação apresentada, verificou-se que, de fato, consta nos documentos comprobatórios o 
certificado de participação em projeto de pesquisa. Contudo, o edital de seleção deixa claro, em seu 
Anexo 2, que a participação em projetos de pesquisa, no caso do item reclamado, deve ser como bolsista. 
Reproduzimos: 

 
“Atuação como bolsista durante curso de graduação: em projeto de iniciação científica; em projeto 
financiado por agência de fomento ao ensino e pesquisa ou por instituição de ensino superior; em grupo 
de pesquisa registrado no Diretório do CNPq”. 
 
Ante o exposto, e como não consta, entre os documentos apresentados, comprovante de participação 
como bolsista, a Comissão de Seleção mantém a sua pontuação obtida na Avaliação da Prova de 
Currículos, Terceira Etapa do Processo Seletivo, e já publicada. 
 

Goiânia, 20 de novembro de 2014. 
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