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Aos vinte e quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e trinta
minutos se reuniram em reunião  virtual  realizada  pelo  sistema Conferencia  Web -  RNP,  o
Professor  Lucas  Ribeiro  Mesquita,  o  Professor  Ramon  Blanco  de  Freitas  e  a  Professora
Roberta Sperandio Traspadini  para reunião da Comissão de Seleção de Discente Regulares,
para ingresso em 2021, do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, com a
seguinte pauta:

Ponto único. Análise do recurso 6013.

A Comissão de Seleção analisou o recurso realizado pelo/a candidato/a 6013 e identificou duas
solicitações:  (1)  revisão  de sua  situação  de reprovado/a;  e  (2)  revisão  de  sua  nota.  Após
deliberação, a Comissão de Seleção decidiu pelo deferimento parcial do recurso realizado pelo/
a  candidato/a  6013.  O deferimento  parcial  sustenta-se  do  seguinte  modo.  A Comissão  de
Seleção adotou ao longo do processo seletivo, conforme estabelecido em edital e de acordo
com as  normativas  e  práticas  internas  do  PPGRI,  a  nota  mínima  de  sete  pontos  para  a
aprovação para a fase posterior e para a aprovação e classificação finais do processo seletivo.
Esse  é o  entendimento  operacionalizado desde a primeira  seleção do PPGRI.  Contudo,  a
Comissão entende que a interpretação apresentada pelo/a candidato/a 6013 é pertinente e em
razão disso entende que a situação pode ser considerada como um caso omisso no edital.
Desse modo, amparada pelo item 12.6 do Edital 03/2020 do Programa de Pós-Graduação em
Relações Internacionais, que rege os casos omissos, a Comissão de Seleção reconsidera a
condição  de  reprovado/a  para  aprovado/a  do  referido/a  candidato/a  6013 na terceira  fase.
Como a aceitação deste ponto em particular do recurso impacta também a condição de outros/
as candidatos/as, a Comissão de Seleção, prezando pela isonomia entre os/as candidatos/a,
adota a revisão da condição de reprovado/a na terceira fase para aqueles/as candidatos/as que
não alcançaram a nota mínima de sete na terceira etapa (candidatos/as 5970, 6002, 6013 e
6021), mantendo como reprovados/as aqueles/as que não participaram da entrevista, conforme
estabelecido no edital. Com relação ao pedido de revisão das notas, a Comissão de Seleção
decide pelo indeferimento da solicitação do/a candidato/a 6013. O indeferimento fundamenta-
se  no  fato  do/a  candidato/a  ter  apresentado  um desempenho  bastante  frágil  ao  longo  da
entrevista com relação aos critérios estabelecidos. Destaca-se que, apesar do tema proposto
pelo/a  candidato/a ter  aderência à linha de pesquisa em questão e ao PPGRI,  a proposta
apresentada pelo/a mesmo/a ao longo da entrevista apresentou uma série de deficiências e
isto ficou plasmado na nota atribuída ao/à mesmo/a. Além disso, ressalta-se que o/a candidato/
a em questão tem uma trajetória acadêmica, registrada no currículo lattes enviado à Comissão
de Seleção, bastante limitada. Esta limitação não foi de todo superada ao longo da entrevista e
isto é refletido na nota do item em questão. Nesse sentido, a Comissão de Seleção decide pelo
indeferimento do pedido de revisão de nota e mantém a nota atribuída ao/à candidato/a.

Considerando a pauta finalizada, encerrou-se a reunião às  nove horas e eu,  Luiz Fernando
Kiihl Matias, Administrador, lavro a presente ata, para assinatura após leitura e aprovação pela
comissão.
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