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Ata da etapa de avaliação dos dossiês e arguições - seleção de Mestrado turma 2023

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, a comissão de seleção de mestrado turma 2023 reuniu-
se para sistematização das avaliações dos dossiês e arguições das pessoas candidatas aprovadas para esta etapa, de  
acordo com os editais 03/2022 – Ampla Concorrência, 04/2022 – Ações Afirmativas para pessoas negras e 05/2022 –  
Ações  afirmativas  para  pessoas  indígenas  de  seleção  de  mestrado  do  PPGAS/UFSC,  turma  2023.  Levando-se  em 
consideração os critérios estabelecidos nos referidos editais, a saber:  a capacidade da pessoa candidata de responder  
adequadamente às questões apresentadas pelas membras da comissão; a trajetória através do currículo e da carta de 
apresentação e a sua adequação no que concerne um curso de nível de mestrado; interesses e aptidões; perspectivas 
de estudo e pesquisa em nível de mestrado expressas no projeto de pesquisa. No currículo e na carta de apresentação 
será levado em consideração: a) formação; b) experiências acadêmicas e não acadêmicas que possam contribuir para o 
desenvolvimento do projeto; c) experiência em área de relevância para o tema de pesquisa do projeto; d) apresentação 
de trabalhos  e  publicações.  Quanto aos projetos,  os  mesmos quesitos  do item 7.2  (edital  03/2022)  e  6.2  (editais 
04/2022 e 05/2022) puderam ser retomados para avaliação oral. Desta maneira a banca chegou ao seguinte resultado:

No. Inscrição Nota Resultado
20220007829 8,00 aprovado
20220008117 7,00 aprovado
20220008399 9,50 aprovado
20220008442 6,16 reprovado
20220008641 7,83 aprovado
20220008699 7,33 aprovado
20220008753 8,16 aprovado
20220008761 6,50 reprovado
20220008815 6,50 reprovado
20220008841 8,16 aprovado
20220008846 7,50 aprovado
20220008883 9,00 aprovado
20220008893 7,66 aprovado
20220008895 9,00 aprovado
20220008912 7,16 aprovado
20220008812 7,83 aprovado
20220008886 10,0 aprovado
20220008916 7,00 aprovado
20220008926 9,50 aprovado
20220008860 8,33 aprovado
20220008905 7,00 aprovado
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