
 
 

RESULTADO DA ANÁLISE DE RECURSOS DA ETAPA 1 DO PROCESSO SELETIVO 

DO MESTRADO E DOUTORADO EM ADMINISTRAÇÃO - Referente ao EDITAL 

PPGA/UFSC Nº 006 – de 04 de setembro de 2018. 

 

A Comissão composta pelos Professores Rogerio Lacerda, Rene Birochi e Rolf Erdmann, se reuniram 

na presente data a analisaram os recursos a seguir.  

 

080.658.919-18 - DEFERIDO. A candidata requereu a pontuação de um artigo aprovado, em fase 

publicação (no prelo), que não havia sido considerado pela Comissão. A documentação 

comprobatória referente a aceitação do artigo pela revista científica foi apresentada no momento de 

sua inscrição. A Comissão reavaliou a pontuação da candidata e, ao incorporar a publicação requerida, 

a candidata atinge a pontuação mínima exigida. 

 

074.383.679-08 - DEFERIDO. A candidata argumenta em seu recurso que a Comissão não pontuou 

uma publicação apresentada, que não está qualificada no sistema QUALIS na área de Administração. 

A Comissão entendeu que o edital é omisso relativamente ao campo de conhecimento da publicação. 

Sendo assim, a Comissão decidiu pela incorporação da publicação ao processo da candidata, 

considerando a maior pontuação do artigo, independentemente da área do conhecimento. A Comissão 

considerou a publicação no estrato B1. 

 

051.920.611-80 - DEFERIDO. O candidato requereu a incorporação de três meses de pontuação em 

Empresa Júnior e de ajuste da pontuação de seu IAA, conforme os critérios da IES de origem. A 

Comissão reanalisou a documentação e os argumentos do candidato. Os documentos apresentados no 

momento de sua inscrição materializam o pleito solicitado pelo candidato. 

 

887.711.489-49 - DEFERIDO. O candidato requer a inclusão de quatro semestres de experiência 

docente como professor substituto na USJ. Porém, de acordo com a documentação apresentada, a 

USJ não fez menção à carga horária contratual do candidato na IES. A carga horária verificada consta 

somente em documentos atribuídos às disciplinas ministradas. A Comissão refez seus cálculos, assim 

como reanalisou toda a documentação apresentada pelo candidato. De acordo com os documentos 

apresentados, a vinculação do candidato com a USJ não se configura como um regime de “dedicação 

integral ou exclusiva (40 horas semanais)”, conforme argumentado pelo candidato. O candidato 

também requereu que a sua experiência de dezesseis meses como tutor de cursos a distância fosse 

incorporada em sua trajetória acadêmica. Apesar de a Comissão não entender que o Edital possibilite 

contabilizar tal pontuação para tutoria no item “trajetória acadêmica”, essa atividade foi considerada 

no item “experiência profissional”. Dessa forma, o candidato atende a pontuação mínima exigida pelo 

Edital. 

 

071.783.139-60 – INDEFERIDO. O recurso refere-se à inclusão de uma publicação acadêmica 

requerida pela candidata. A apresentação do documento comprobatório ocorreu somente na 

apresentação do recurso, ou seja, após o prazo de submissão dos documentos requeridos para a 

inscrição no processo seletivo. No tocante à sua alegada experiência em tutoria, solicitada no mesmo 

recurso, a comprovação não foi anexada à documentação, no ato da inscrição. No tocante à pontuação 

do teste ANPAD, o valor informado pela candidata de 365 pontos, não está de acordo com o 

documento da ANPAD, de 356,36 pontos. 

 



007.752.550-76 – INDEFERIDO. A Comissão analisou a pontuação solicitada pela candidata, e em 

nenhum cenário, seja aquele referente à alegação do recurso, seja aquele referente a pontuação 

atribuída pela Comissão, a pontuação mínima de 5 pontos foi alcançada. 

 

097.093.337-12 - INDEFERIDO. Como o próprio candidato argumenta em seu recurso, a pontuação 

mínima não foi atingida. O recurso do candidato não apresenta argumentos ou documentos que 

possam, eventualmente, alterar o patamar mínimo de pontuação requerido pelo Edital. 

 

010.325.619-98 - INDEFERIDO. A candidata requer a pontuação de 4 semestres de experiência em 

Empresa Junior, porém a comprovação dessa experiência não foi localizada pela Comissão entre os 

documentos apresentados no momento de sua inscrição. 

 

 

 

Florianópolis, 13 de novembro de 2018. 
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Comissão de Seleção de alunos ao Mestrado e Doutorado em Administração, Processo Seletivo para 

turma 2019. 


