
Universidade Federal de Santa Catarina  Programa de Pós-Graduação em Administração 

 

PROCESSO SELETIVO PPGA 2021 

RESPOSTAS AOS RECURSOS DA ETAPA 2 

1 - Aline Mortari - RECURSO INDEFERIDO 
  

Resposta ao Recurso: 
 
As notas da candidata foram revistas de acordo com a solicitação da candidata. Os professores da Comissão da Linha de 
Pesquisa Organizações e Sociedade que participaram das avaliações do anteprojeto e da arguição consideraram que as 
notas estão de acordo com a avaliação anterior. Sendo assim, as mesmas notas estão mantidas conforme divulgado em 
07/12/2020. 
 
2 - Joel de Souza - RECURSO INDEFERIDO 
 
Resposta ao Recurso: 
 
As notas dos anteprojetos de cada avaliador respeitaram sempre os intervalos de 0,5 ponto. No entanto, a média final 
das notas dos anteprojetos não foram arredondadas, pois isto não está previsto no edital. 
 
As notas das arguições (entrevistas) também seguiram esta mesma lógica descrita anteriormente. Ou seja, notas 
individuais de cada avaliador em intervalos de 0,5 ponto, mas a média final das notas das arguições sem 
arredondamento. 
 
As notas individuais dos avaliadores da Etapa 2 solicitadas pelo candidato foram encaminhadas por email ao candidato. 
 
3 - Ruan Carlos dos Santos - RECURSO INDEFERIDO 
 
Resposta ao Recurso: 
 
O edital não prevê possibilidade de readequação do anteprojeto. 
 
4 - Jaqueline Fonseca - RECURSO DEFERIDO 
 
Resposta ao Recurso: 
 
Solicitação de nova entrevista em função de problemas técnicos de acesso à sala virtual. 
Nova Nota da Etapa 2: 7,66 
 
 
5 - Roger Freitas de Aquino - RECURSO DEFERIDO 
 
Resposta ao Recurso: 
 
Solicitação de nova entrevista em função de problemas técnicos de acesso à sala virtual. 
Nova Nota da Etapa 2: 5,00 
 
6 - Marcela Silva Adam - RECURSO INDEFERIDO 
 
Resposta ao Recurso: 
 
Na última lista publicada em 07/12/2020 ordenamos todos os candidatos em função somente das notas da Etapa 2 
(anteprojeto e arguição). 
A listagem final a ser publicada em 18/12/2020 fará a consolidação dos resultados finais (Etapa 1 e Etapa2). 
 
7 – Pamella Braga - RECURSO INDEFERIDO 
 
Resposta ao Recurso: 
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A entrega do anteprojeto e a participação na entrevista não garantem por si só a aprovação da candidata. As notas do 
anteprojeto e da entrevista (arguição) estão de acordo com a avaliação realizada pelos professores da Comissão da 
Linha de Pesquisa Organizações e Sociedade, que considerou a proposta desalinhada com a respectiva Linha de 
Pesquisa. 
 
As notas individuais dos avaliadores da Etapa 2 solicitadas pela candidata foram encaminhadas por email à candidata. 

 

Florianópolis, 16 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Marcus Vinicius Andrade de Lima 
Presidente da Comissão de Seleção 
Portaria 126/2020/PPGAdm 
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