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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – CAMPUS V 
Programa de Pós-Graduação em História Regional e Local 

 

 

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

TERCEIRA ETAPA DO PROCESSO DE SELEÇÃO 2019 PARA ALUNO DE MATRÍCULA REGULAR (ENTREVISTAS) 
 

 

CANDIDATO(A) RESULTADO JUSTIFICATIVA 

JOSENOR SILVA ALMEIDA INDEFERIDO 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato Josenor Silva Almeida, referente ao 

resultado da etapa de entrevistas do processo seletivo ao Programa de Pós Graduação em 

História Regional e Local da Universidade do Estado da Bahia, Campus de Santo Antônio de 

Jesus, ano 2019, reiteramos que, em nossa avaliação, o candidato não demonstrou segurança 

quanto ao uso de ferramentas teóricas e metodológicas básicas para a realização da pesquisa 

proposta. A apresentação destas ferramentas cabe ser feita pelo candidato no momento da 

seleção, e não ao seu provável orientador em uma ação futura. Desta feita, entendemos que o 

mesmo traz uma limitação que poderia comprometer o desenvolvimento no curso do Mestrado. 

Assim, ratificamos a posição tomada anteriormente e indeferimos o pedido. 

O fato de o edital contemplar "áreas afins", não significa um afastamento/distanciamento 

ou omissão da apresentação de uma base teórica e metodologia compatível com a disciplina 

histórica. No caso do candidato, foi dada a ele a chance de se pronunciar a respeito do quadro 

teórico-metodológico, ausente em seu projeto de pesquisa e deficiente na prova escrita. 

Consideramos q a crueza epistemológica na área de história impossibilita sua correção em dois 

anos e descaracteriza seu trabalho como trabalho historiográfico. 
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Considerando os termos do Edital Nº 008/2019, no item 6 (ETAPAS DO PROCESSO DE 

SELEÇÃO) e 6.3. (3ª Etapa – Entrevistas), cumpre à Banca de Seleção atribuir notas conforme 

os aspectos avaliados (ver Anexo III), independente das notas anteriores,  o que significa que a 

entrevista  é determinante na aprovação ou não, desde quando cada etapa é eliminatória.  

 

 
 
 
 
 

Santo Antonio de Jesus, 05 de Agosto de 2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Maria das Graças de Andrade Leal 
Pela Comissão de Seleção 2019 do PPGHIS 
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