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RESPOSTA A RECURSO 

 

I DO OBJETO: Trata-se de resposta ao recurso interposto pelo candidato (a) de 

inscrição número 39 referente ao edital de seleção 2020 do Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional (PPGCRDF) 

– nível Mestrado, área de concentração Desempenho e Reabilitação em Diferentes 

Condições de Saúde, da Faculdade de Fisioterapia da Universidade Federal de Juiz de 

Fora (UFJF). 

 

II DOS FATOS: O(a) candidato(a) contesta o resultado e solicita revisão da nota de 17,5 

pontos atribuída à Primeira Parte da Terceira Etapa do processo seletivo, composta de 

arguição online do projeto de pesquisa, temas referentes à linha de pesquisa do(a) 

orientador(a) e verificação dos conhecimentos da bibliografia indicada para estudo. A 

Primeira Parte da Terceira Etapa possui atribuição de nota de 0 a 50 pontos, que 

somada a Segunda Parte de proficiência da língua inglesa, soma-se 100 pontos totais 

na Terceira Etapa do processo seletivo. A Terceira Etapa é de caráter eliminatório para 

nota inferior a 70,0 pontos e classificatório para nota igual ou superior a 70,0 pontos. 

 

De acordo com informes do edital, a Terceira Etapa do processo seletivo é composta de 

arguição online do projeto de pesquisa, temas referentes à linha de pesquisa do(a) 

orientador(a) e verificação dos conhecimentos da bibliografia indicada para estudo. Isso 

posto, durante a Primeira Parte, o(a) candidato (a) foi arguido(a) utilizando-se do 

seguinte roteiro de entrevista, além de questionamentos adicionais para contemplar os 

itens em avaliação na Terceira Etapa: 1) Quais as principais motivações que o(a) 

levaram a se inscrever neste processo seletivo? 2) Qual a relação entre o seu projeto 

de pesquisa e a linha de pesquisa/orientador do PPG de interesse? 3) Quais 



características pessoais suas que contribuirão para o bom desenvolvimento do 

mestrado? 4) Você trabalha? Tem disponibilidade de se dedicar ao programa com ou 

sem bolsa? 5) Qual a sua disponibilidade de horário?  

 

A seguir, elencamos os pontos que consideramos importantes na análise do 

desempenho do(a) candidato (a) considerando o roteiro de entrevista supracitado e 

questionamentos adicionais: 

 

1) O(a) candidato (a) responde de maneira inespecífica sua motivação, não sabendo 

responder corretamente sobre a linha de pesquisa do orientador, referindo-se a “linha 

acadêmica” como interesse de pesquisa. Apesar de se referir ao programa de pós-

graduação como boa “oportunidade de crescimento”, o (a) candidato(a) se refere ao 

programa como uma oportunidade de “ajuda ao desenvolvimento profissional” de 

maneira inespecífica, não se referindo ao desenvolvimento científico da pesquisa na 

área de reabilitação. (2 pontos/10) 

 

2) O (a) candidato (a) responde de maneira inespecífica as linhas de investigação do 

possível orientador como sendo “pneumologia e ciências da reabilitação”, não 

explorando os temas atuais de investigação do orientador escolhido como primeira 

opção. Apesar do tema COVID19 ser semelhante, o (a) candidato (a) não demonstra 

conhecimento sobre o processo de investigação do orientador que não estuda pacientes 

internados em unidades de terapia intensiva, conforme apresentado no projeto de 

pesquisa submetido ao processo seletivo “…mobilização precoce em pacientes em 

ventilação mecânica por insuficiência respiratória aguda devido à covid-19”. O (a) 

candidato (a) demonstra ausência do conhecimento dos grupos de pesquisa em 

andamento coordenados por seus possíveis orientadores no curso de mestrado. Ao ser 

questionado (a) sobre o tipo de estudo apresentado durante o processo seletivo, o (a) 

candidato (a), demonstra desconhecimento sobre o tipo de estudo proposto em seu 

projeto de pesquisa, mas especificamente o desenho do estudo, citando o estudo de 

coorte como o mais apropriado para se investigar os efeitos de uma intervenção. 

Quando questionado (a) sobre o protocolo de intervenção proposto no projeto de 

pesquisa, o (a) candidato (a) não soube propor um protocolo factível, incluindo uma 

descrição detalhada da terapia, tempo duração e intensidade da intervenção. (3 

pontos/10) 

 

3) O (a) candidato (a) ao ser questionado (a) sobre suas características o(a) candidato 

(a) descreve sobre sua “dedicação e perseverança para se alcançar um sonho”. Apesar 



de sua motivação de realização do curso, esta resposta foi considerada inespecífica 

pelos membros da banca e insuficiente para a conclusão satisfatória do curso de 

mestrado dentro do prazo de conclusão de 26 meses exigido. O curso requer as 

características de disponibilidade para cumprimento dos créditos das disciplinas, 

organização e gerenciamento do tempo de estudo, organização do banco de dados e 

avaliação dos participantes da pesquisa, capacidade de leitura e interpretação de texto 

científico, escrita na língua portuguesa e inglesa. Estas características essenciais para 

ingresso no curso de mestrado, não foram citadas durante sua fala. Durante a entrevista, 

a ausência destas características foi confirmada com a ausência de experiência em 

envolvimento em atividades acadêmicas extracurriculares, não comprovadas no 

currículo do (a) candidato (a), como ausência de apresentações prévias de trabalhos 

em eventos científicos. O (a) candidato (a) confirma durante a entrevista a falta de 

experiência e destas características necessárias ao ingresso no curso de mestrado e 

somente diz que possui “vontade” e realização de pesquisas em “revistas e artigos 

científicos”, não demonstrando especificidade em sua fala sobre suas habilidades 

necessárias ao bom desenvolvimento do processo científico. O (a) candidato (a) 

demonstra ausência da característica de proatividade ao ser questionada sobre o 

conhecimento dos grupos de pesquisa de seus possíveis orientadores no curso de 

mestrado. O (a) candidato (a) propõe em seu projeto de pesquisa o uso de 

eletroestimulação, mas confirma, de forma errônea, sua experiência com esta 

intervenção por meio de um curso realizado com cinesioterapia e mobilização precoce, 

somente. (5 pontos/10) 

 

4 e 5) Ao questionar sobre a atuação profissional, o(a) candidato(a) confirma atuar com 

pacientes idosos e com doença neurológica, porém cita que estes pacientes necessitam 

reabilitação pulmonar, não demonstrando conhecimento específico sobre indicações de 

programa de reabilitação pulmonar e sua diferença com mobilização de paciente 

acamado. Ao ser questionada sobre horário de trabalho o(a) candidato(a) responde 

sobre seu trabalho no período da manhã, mas não responde de maneira específica que 

se compromete com a dedicação de, no mínimo, 20 horas/semanais ao curso de 

mestrado, conforme solicitado na declaração de disponibilidade apresentada no ato da 

inscrição. (7,5 pontos/20) 

 

Vale ressaltar que, durante a terceira Etapa, os avaliadores sugerem ao (a) candidato 

(a) o engajamento nos grupos de pesquisa dos orientadores do programa de mestrado 

na universidade, se assim desejar, para ampliação dos conhecimentos científicos 

necessários ao mestrado. Estes grupos de pesquisa possuem vagas disponíveis para 



participantes internos e externos à instituição. Por fim, reconhecemos o interesse da 

candidata na vaga de mestrado deste processo seletivo, no entanto, o que avaliamos 

foi o preparo, ainda em construção, do (a) candidato (a) que, no momento, possui 

desempenho insuficiente para a vaga de mestrado no PPCRDF, conforme preconizado 

no edital do processo seletivo e evidenciado em sua pontuação de 17,5 pontos Primeira 

Parte da Terceira Etapa do processo seletivo. 

 

III DA DECISÃO 

  

A solicitação foi INDEFERIDA. A decisão tomada pela banca examinadora, no 

contexto desse processo seletivo, está em consonância com o edital e mantém a 

desclassificação do candidato. 

 

Atenciosamente, 
Comissão de seleção do PPGCRDF – 2020 
Com anuência da Coordenação do programa. 
 

 
 

Profa. Paula Silva de Carvalho Chagas 
Coordenadora do PPGCRDF 

 

 
 
 

Juiz de Fora, 19 de outubro de 2020 


