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EDITAL PROPEG Nº 003/2017 
 

EXAME DE SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO EM ECOLOGIA E MANEJO 
DE RECURSOS NATURAIS 

 

PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO A REQUERIMENTO DE 

CANDIDATO(A) 

 

 

Em atendimento ao recurso interposto pela candidata Rosangela Silva de Lima em 08 de 

maio de 2017, em anexo, a comissão tem a informar que: 

 

(i) Quanto ao pedido de reavaliação da “prova do Mestrado em Ecologia e Manejo de 

Recursos Naturais”, a comissão não pode atender o pedido visto não ter sido especificada 

a prova para a qual a candidata solicitou revisão. Ademais, qualquer revisão de prova só 

poderá ser realizada mediante manifestação da candidata, por escrito e pormenorizado, 

pleiteando a reavaliação das questões que a mesma julgar ter havido correção 

inconsistente, gerando resultado diferente da sua expectativa. Para isso, a candidata 

deverá solicitar com a maior brevidade, cópia da sua prova para a qual quer reavaliação. 

Além disso, na justificativa, para cada questão pleiteada, a candidata deverá apresentar 

argumentação detalhada, baseada na literatura indicada no edital, a fim de que a comissão 

de avaliação possa julgar. Ressalte-se que a Prova de Proficiência em Língua Inglesa só 

foi corrigida para os candidatos que obtiveram nota mínima na Prova de Conhecimentos 

em Ecologia, de modo que a prova de inglês da requerente não foi corrigida dado o fato 

que a mesma obteve nota inferior a cinco na prova de ecologia. 

 

(ii) Quanto ao questionamento sobre a não divulgação das notas de todos os candidatos 

não aprovados, como ocorreu em processos seletivos anteriores, a comissão informa que 

seguiu orientação da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROPEG, que 

recomendou a não publicação em vista de constantes reclamações de candidatos de 

seleções anteriores que não queriam a exposição pública de seus resultados 

insatisfatórios. 

 

(iii) Quanto ao pedido da candidata para divulgação de sua nota, a comissão procederá a 

publicação no quadro de aviso do PPG-EMRN, encaminhará o resultado para o e-mail da 

mesma cadastrado no ato da inscrição, além de publicá-la no site do programa. Contudo, 

será divulgada apenas a nota da candidata, a fim de manter o atendimento à orientação da 

PROPEG mencionada no item ii, acima. 

 

Questão 1 – Nota igual a 0,6 

Questão 2 – Nota igual a 0,0 

Questão 3 – Nota igual a 0,4 

Questão 4 – Nota igual a 0,5 
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Questão 5 – Nota igual a 0,4 

Questão 6 – Nota igual a 0,8 

Questão 7 – Nota igual a 0,0 

Questão 8 – Nota igual a 0,8 

Questão 9 – Nota igual a 0,25 

Questão 10 – Nota igual a 0,4 

Total da prova – Nota igual a 4,15 

 

 

A Comissão de Seleção 2017 do PPG-EMRN 
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