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RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSO DE ALVARO JOSÉ DE SOUTO
PROCESSO SELETIVO DO MESTRADO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO

Referente ao EDITAL PPGA/UFSC N' 006=-- de 04 de setembro de 20] 8.

A Comissão composta pelos professores Rena Birochi e Rolf Erdmann, se reuniram na presente
data a analisaram o recurso do candidato Alvaro José de Souto,. CPF S87.707.2ç9-72

O candidato requer a revisão de suas notas referentes à primeira etapa do processo seletivo, de
acordo coú a seguinte solicitação:

"Minha nota experiênc.ia profissional: .cordialmente solicito que sda considerada a experiência de
coordenação reÉistrada na declaração comprobatórià, período de 21/07/2008. a 28/02/20 1 1 .

Importante observação: Confomle consta no edital, na página 9, a nota máxima para a variável
experiência profissional é 1 0. Na planilha publicada, observa-se situações com nota superior a 10 na
referida variável. Exemplo, qa linha de pesquisa Marketing e Estratégia, dois dos candidatos
constam com nota profissional 1 2,0."

ANÁLISES

1 - A Comissão revirou o formulário .preenchido pelo candidato, no qual constam.as seguintes
infomiações relativas à sua experiência profissional :

Experienci;: pio6ssioiu] cc'ni potencia! de cona'ibuição ao estudo a ser desenvoltndQ J mn] adeiênda à
}iljla de )esqt\isa escc llida peia ca dídato 4.!} - COORDENAÇÃO DE CtíRSOS-ENSINO A Dl$TÃNCL8
tEINiStlL VriRTtÍAL}

e1/07/2Ü14
Aeé: ÃTUAL

E;;periêncÍa p!'cnssíoi a] co!:} potes\cial de co:it ib ção ;iü est:ãd a ser desent'oivãdo e r laderênc-ía à
íií! ã de pesqt isa escpi:lida : a (ándidato (2} - G]ERENCiÂ i)g KeLÀC}C}N.\MEN'rO E $ RCA O
[8NISlJL VÍRTtíÀL}

De:
D l/D3/2ÜI i 28/02/2Üâ$

Foram consideradas as seguintes pontuações

1 -- Coordenação de cursos -- ensino a distância (UNISUL VIRTUAL): 5,1 pontos

2 -- Gerência de Relacionamento e Mercado (UNISUL VIRTUAL): 4,8 pontos
Ü

3 =- Total: 9,9 pontos
4 - Resultado:.Alteração da nota do candidato de 9,5 pontos para 9,9 pontos.

$ -- A nova Média Final do candidato. foi.' alterada para 6,54. A sua Média Final previamente
divulgada era igual a 6,52.

11 -- 0 candidato também observa que roíam .atribuídas notas acima de l0,0 (dez). para dois

candidatos aprovados. Porém; o .edital delimita,essas notas dentro do inRrvalo,51f 0 (zero) a l0,0
ez \



#

l :'A Comissão reavaliou as notas. de dois candidatos com nota 12,0 no item "experiência
proíissional", tendo em vista atribuir a nota máxima 1 0,0 (dez).

1 .1 - Após esta alteração foi atribuída nova Média Final para a candidata 952.215.069-04, igual a
7,612. A sua Média Final previamente divulgada çra igual de 7,74.

1 .2 - Após esta alteração foi atribuída nova Niédia Final para o candidato 891.218.131-91, igual a
6,22. A sua Média Final previamente divulgada era igual de 6,34.

111 -= Como' resultado dessas alterações não foram constatadas modificações no ranking dos
candidatos. Todos os candidatos citados permaneceram nas mesmas posições do ranking
anteriomiente divulgado.

Florianópolis,- 1 1 de dezembro de 2018
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Prof. Dr. RolfHermann l#dmann
Prof.. Dr. Rena Birochi

Comissão de Seleção de alunos ao Mestrado e Doutorado em Administração, Processo Seletivo para.
tumba 2019:


