
 
Ministério da Educação 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB 
Instituto de Educação a Distância – IEAD 

Seleção de Professores(as) Formadores(as), para cadastro reserva para atuar no 
Curso de Especialização em Gênero, Diversidade e Direitos  Humanos , 

modalidade a distância, do Sistema UAB, ofertado pela UNILAB 
Edital IEAD - 27/2020 

 
 

RESPOSTA AOS RECURSOS  

 
Nome completo dos/as requerentes 

 
Resultado 

Denise Ferreira da Cruz; Pedro Rosas Magrini; Francisco Vitor 
Macedo Pereira; Jacqueline Britto Pólvora; Violeta Maria de Siqueira 
Holanda; Luma Nogueira Andrade - Centro Interdisciplinar de 
Estudos de Gênero (CIEG Dandara/UNILAB); Caterina Alessandra 
Rea; Clarisse Goulart Paradis - Grupo de Pesquisas FEMPOS: Pós-
colonialidade, Feminismos e Epistemologias Anti-hegemônicas da 
UNILAB 

 
 

Indeferido 

Francisco Vitor Macedo Pereira Indeferido 
Violeta Maria de Siqueira Holanda Indeferido 
Caterina Alessandra Rea Indeferido 
Clarisse Goulart Paradis Indeferido 
Jacqueline Britto Pólvora Indeferido 
 

 
Uma vez que o conteúdo dos recursos interpostos apresentam a mesma redação, esta Comissão 

entende que a justificativa do indeferimento será única, conforme a seguir. 

 

a) O Edital IEAD – 27/2020, em seu item 4 “DA ÁREA DE FORMAÇÃO DESEJADA” [grifo 

nosso], apresenta uma tabela com uma última coluna contendo a “GRADUAÇÃO EXIGIDA 

PARA DISCIPLINA DE ATUAÇÃO” [grifo nosso]. Já o  “ANEXO 1 – AVALIAÇÃO DE 

TÍTULOS” traz novamente a expressão “FORMAÇÃO DESEJADA”, a qual estabelece uma 

pontuação unitária de 50 pontos. No entendimento desta Comissão, por se tratar de formação 

desejada, aqueles/as que apresentam a referida formação recebem a pontuação unitária de 50 

pontos, enquanto aqueles/as que não a apresentam não recebem nenhum ponto no mesmo item.  

Ou seja, não está explícito no edital que o não cumprimento da formação desejada represente 

indeferimento de inscrição, mas evidencia que haverá pontuação distinta entre os que tiverem 

formação na área e os que não. 



b) Quanto aos postulados apresentados nos recursos acima listados, que requerem a 

“anulação do resultado parcial de análise curricular no trâmite do Edital IEAD/UNILAB 

de nº 27/2020” e da “publicação de aditivo ao supracitado Edital, concernente à 

reformulação do cronograma do processo seletivo [...]”, a presente comissão argumenta 

que, embora seja oportuna a proposição de que o edital devesse estabelecer critérios 

quantificáveis acerca da “atuação em pesquisa e/ou ensino abrangendo Estudos de 

Gênero/Educação/Direitos Humanos/Estudos Pós-Coloniais”, não é possível, neste 

momento, publicar um aditivo que alteraria as regras iniciais acordadas por todos/as os 

inscritos/as. Tal procedimento deveria ter sido requisitado no período compreendido 

entre a divulgação do edital e o término das inscrições, o que não ocorreu. Dessa forma, 

no entendimento desta comissão, o aditivo proposto nos recursos não afetaria apenas o 

cronograma, mas também o Anexo 1. A comissão entende ainda que uma mudança desta 

magnitude poderia motivar a impugnação de todo o concurso, por incluir regras novas 

depois de transitado o processo avaliativo e classificatório.  

 

Acarape, 27 de julho de 2020. 

Comissão Avaliadora 


