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O Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios 
Tradicionais (PPG-PCTs) torna pública decisão a respeito de recurso e/ou pedido de 
reconsideração do resultado da Avaliação de Memorial Autobiográfico de candidata 
inscrita no processo de seleção para preenchimento de vagas do Mestrado Profissional 
em Sustentabilidade junto a Povos e Territórios Tradicionais (MESPT), para o primeiro 
período de 2022, destinadas à ampla concorrência de profissionais aliada(o)s.  

Foi apresentado pedido de informações e reconsideração pela candidata sob o número 
de inscrição: 202100680038561. 

Em resposta à solicitação de informações: 

A Avaliação de Memoriais Autobiográficos constitui a segunda etapa no processo 
seletivo do MESPT 2021, após a triagem documental e homologação da inscrição de 
cada candidata(o). 

Os Memoriais foram colocados à disposição da Subcomissões de Seleção – Ampla 
Concorrência para análise, sem identificação da(o)s candidata(o)s, estando, assim, 
reorganizados por meio de códigos alfanuméricos. Cada Memorial foi lido por dois 
membros da Subcomissão, cabendo uma terceira leitura em caso de divergências. 

O resultado da avaliação dos Memoriais corresponde, portanto, à média das notas 
atribuídas pela(o)s da(o)s examinadora(e)s que se dedicaram à sua leitura e análise. 

Os critérios adotados constam no Edital 1/2021 (item 5.2): 

a) Experiência da(o) candidata(o) com temas relacionados à sustentabilidade de 
povos e territórios tradicionais; 

b) Coerência entre a trajetória acadêmica e/ou profissional da(o) candidata(o) e 
suas proposições de pesquisa/trabalho; 

c) Estrutura de apresentação do Memorial e coerência entre seus componentes, 
de acordo com o roteiro proposto no item 4.3.1 do Edital; 

d) Clareza da expressão escrita. 

Cabe destacar ainda que: 

A aplicação do critério “experiência” considerou, além da vivência profissional 
com temas/iniciativas relacionados à sustentabilidade, se a(o) candidata(o) 
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dispõe de competências básicas para uma formação em nível de pós-graduação 
e para o desenvolvimento de pesquisa/intervenção junto a povos e comunidades 
tradicionais. 

A coerência entre trajetória e proposições de pesquisa/intervenção foi 
entendida também como a capacidade (potencial ou real) de a(o) candidata(o) 
gerar resultados junto à comunidade de origem e/ou estudada, a partir de seu 
trabalho. 

Para cada um dos Memoriais foi atribuída uma nota de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. A 
etapa de avaliação dos Memoriais é eliminatória e classificatória, sendo a nota mínima 
para aprovação 70 (setenta) pontos. 

O mapa de notas do Memorial da candidata 202100680038561 encontra-se descrito 
abaixo: 
 
Avaliador Experiência 

profissional  
(0 a 30 pontos) 

Coerência entre 
trajetória e 
proposições  

(0 a 50 pontos) 

Estrutura  
(0 a 10 pontos) 

Expressão 
escrita  

(0 a 10 pontos) 

TOTAL 

A 10,00 20,00 7,00 7,00 44,00 

B 10,00 25,00 8,00 7,00 50,00 

     47,00 

 
Tendo em conta que não houve discrepâncias entre as avaliações, a Comissão 
Examinadora deliberou pelo indeferimento da solicitação de reconsideração da nota.  
 

Brasília, 15 de outubro de 2021. 

 

Carlos Alexandre B. Plínio dos Santos 
Presidente da Comissão Examinadora  


