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A Comissão do Processo Seletivo – linha 03, composta pelos membros abaixo assinados, reunida 

hoje, dia 05.11.2021, decidiu pela especificação da nota de todos os candidatos, conforme 

planilha anexa.  

Reafirma-se que na avaliação foram examinados os seguintes critérios: a) domínio do tema 

(25%); b) capacidade de articulação de resposta coerente às questões formuladas (25%); c) 

capacidade de conexão entre as respostas e os aspectos ligados à linha de pesquisa para a qual 

o candidato está concorrendo (25%); d) clareza de exposição e segurança na formulação das 

respostas (25%). Foram formuladas a todos os candidatos 3 (três) perguntas. 

Os alunos foram divididos por turnos, de acordo com a ordem alfabética na seleção para o curso 

de Doutorado e de Mestrado.  

As candidatas ao Curso de Mestrado Elizeide Santiago Martins e Janaina De Deus Pires Teixeira 

não compareceram à prova e desistiram da participação do certame.  

As questões de todos os examinadores tinham sequência de aplicação. Havia duas sequências 

para a arguição da seleção: no rito 1, a ordem das questões era da primeira à última, já no rito 

2, a ordem era invertida, começando a arguição pela última questão da lista. O primeiro 

candidato a ser examinado, em cada turno, elegia aleatoriamente o rito a ser seguido pelos 

demais. 

Na seleção de doutorado (dia 03/11), a ordem das questões foi decidida pelo primeiro candidato 

(Gustavo Nascimento Torres) que optou pela forma crescente (rito 1). Na seleção de mestrado 

(dia 05/11), a ordem das questões foi decidida pela primeira candidata (Ana Patrícia Melo 

Arruda) que também optou pela forma crescente (rito 1).  

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da Comissão.  

Fortaleza, 05 de novembro de 2021.  

(ORIGINAL ASSINADA) 
David Barbosa de Oliveira (presidente - UFC)  
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(ORIGINAL ASSINADA) 
Felipe Braga Albuquerque (UFC). 


