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RESULTADO APÓS ANÁLISE DE RECURSO

RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA AS AVALIAÇÕES DAS PROPOSTAS DE PROJETOS DE
PESQUISA

A Comissão  de  Recursos,  Portaria  nº  4/2021/SEC-NCH/NCH/UNIR  (SEI  nº  0600737),
torna público o resultado dos recursos interpostos contra as avaliações das propostas de projeto de
pesquisa (SEI nº 0651396) para o Processo Sele vo do Mestrado Acadêmico em História da Amazônia
da Universidade Federal de Rondônia, de modo a atender o que dispõe o EDITAL Nº 1 PPGHAM/2020
(SEI nº 0560482): 

Inscrição Linhas Cota Deferimento Justificativa

5934 Linha 2 não
Parcialmente

deferido

O recurso não apresentou com clareza o
objeto  de  sua  pe ção.  A  Comissão  de
Recursos,  avaliando  a
interposição,  compreendeu,  no
entanto,  que  houve  ausência  da
jus fica va  do  avaliador  2  no  item
"Clareza  e  Organização  do
Projeto".  Dessa  forma,  a  Comissão,
assegurando  o  princípio  da  garan a  de
direito, indica que o requerente receba a
pontuação máxima no  item supracitado:
2,0  (dois  pontos),  portanto,  mudando  a
nota do avaliador 2 para 7,5 (sete e meio).
No  mais,  os  argumentos  apresentados
pelo  requerente  reiteram  a  avaliação
realizada  pelo  Comissão  de  Seleção,
demonstrando  a  falta  de  compreensão
dos fundamentos teóricos metodológicos
minimamente exigidos em um projeto de
pesquisa  para  um  Programa  de  Pós-
Graduação  em  História.  Portanto,  a
Comissão  determina  que  seja  feita  a
mudança  da  média  final  do  candidato
para a nota 6,7. 

5993 Linha 1 não Em diligência 

O  projeto  será  reencaminhado  para  ser
avaliado  pela  Comissão  de  Seleção
respeitando  os  parâmetros  rela vos  à
linha de pesquisa 2, tendo até a data do
dia  30/04/2021  para  a  divulgação  do
resultado final. 
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Inscrição Linhas Cota Deferimento Justificativa

6001 Linha 1 não Deferido

Recurso  provido.  Consultando  as  notas
dos  avaliadores  nas  fichas  de  avaliação,
constatou-se  erro  na  digitação  e
publicação da média final. Requisita-se a
correção da nota da etapa da avaliação do
projeto  do  candidato  para  7,5  (sete  e
meio), declarando o projeto do candidato
aprovado.  

Documento assinado eletronicamente por SERGIO LUIZ DE SOUZA, Membro da Comissão, em
29/04/2021, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PACHECO, Membro da Comissão, em
29/04/2021, às 09:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SONIA RIBEIRO DE SOUZA, Membro da Comissão, em
29/04/2021, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unir.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0656063 e o código CRC 5CACED13.

Referência: Processo nº 23118.000915/2020-55 SEI nº 0656063
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