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Ilma Sra.  

Rita de Cássia Spínola Ávila.  

Candidato ao Processo de Seleção do Mestrado 2020 

 

Em conformidade com o Edital de Seleção de Mestrado 2020 do Programa de Pós-graduação 

em Geografia da Universidade Federal da Bahia e considerando o Artigo 12 da Resolução do 

Conselho Acadêmico de Ensino CAE/UFBA, No. 01/2017, a comissão de seleção apresenta 

julgamento à interposição de recursos apresentado.  

O recurso interposto solicita “reavaliação do meu exame de mestrado” sem especificar qual 

etapa do processo considera importante ser reavaliado. Os argumentos apresentados se referem à 

importância científica e social do anteprojeto e à prova escrita de compreensão em língua estrangeira.  

Ressalta-se que nestas duas etapas do exame de seleção a candidata alcançou média suficiente 

para sua aprovação – o que destaca a pertinência do projeto e a adequação mínima da prova de línguas. 

Porém, a candidata foi reprovada na prova dissertativa de conhecimento por obter média 6 (seis) entre 

os três avaliadores da Linha de Pesquisa 2 – Estudos Ambientais e Ordenamento do território.  

A banca considerou que a prova de conhecimentos possuía problemas na defesa do método 

Geossistêmico enunciado no texto de resolução da prova de conhecimento – que também figura como 

central no anteprojeto de pesquisa da candidata. Há um ecletismo de referências citadas o que implica 

em erros nos conceitos de risco e perigo. Portanto, a resposta apresentada não possuía domínio 

conceitual da matéria o que acaba por interferir tanto na clareza da redação quanto na articulação das 

ideias. Com base nisso a comissão avaliou necessária uma consolidação de leituras relativas ao 

referencial teórico, o que tornou a prova insuficiente para a aprovação.   

Diante do exposto, a comissão de seleção decide por manter o resultado previamente 

divulgado na 3ª Etapa do Processo de Seleção.  

 

 

Sem mais nada a declarar, subscrevemo-nos,  

 

Atenciosamente,  
 

 

 

 

 

 

 

Profa. Dra. Catherine Prost       Profa. Dra. Grace B. Alves        Prof. Dr. Paulo C. Zangalli Jr.  
Comissão de Seleção do Processo Seletivo de Mestrado - 2020 - Programa de Pós-graduação em 

Geografia da Universidade Federal da Bahia 

Linha de Pesquisa 2 – Estudos Ambientais e Ordenamento do Território. 
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