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Campinas, 18 de dezembro de 2020 

Ref.: Resposta ao recurso do candidato Erick Gonçalves dos Santos à decisão do PPG em 
Tocoginecologia da FCM/UNICAMP no processo seletivo para o mestrado 2021. 

Dados do candidato requerente:  
Nome: Erick Gonçalves dos Santos  
Nº de inscrição: 2021 1S004174  
Identidade: RG 38 594 301-5  
Nome do orientador: Egberto Ribeiro Turato  

 
Em decorrência da solicitação de recurso à não seleção do candidato acima identificado 
para uma vaga do mestrado no PPG em Tocoginecologia da FCM/UNICAMP para o ano de 
2021, os membros da comissão examinadora abaixo assinados reuniram-se virtualmente e 
fizeram uma detalhada avaliação da solicitação. Em decorrência dessa avaliação, os 
seguintes elementos foram pontuados: 
 
1. Toda a primeira parte do recurso, intitulada “considerandos”, diz respeito às qualidades 
do potencial orientador. A comissão do PPG em Tocoginecologia não avaliou a qualidade 
dos potenciais orientadores. Todos os docentes permanentes desse PPG, conceituado 
como 7 nos dois últimos períodos de avaliação da Capes, foram já credenciados no 
programa por conta de sua excelência acadêmica e de produção científica inconteste. Isso 
está fora de questão. Da mesma forma, mais outros 7 professores credenciados como 
docentes permanentes do Programa tiveram alunos candidatos ao programa de mestrado 
que não foram selecionados no processo seletivo em questão e isso não aconteceu por 
qualquer consideração de mérito dos orientadores. 
2. A todos os alunos candidatos, no início da entrevista, foi deixado claro que esse era um 
ano excepcional por conta da pandemia, com um número grande de candidatos, e de 
bons candidatos, o que iria exigir uma seleção diferenciada, levando em consideração não 
apenas os fatos evidenciados numericamente nos respectivos currículos, mas também a 
proposição para o mestrado e a impressão sobre o potencial desempenho avaliado 
durante a entrevista. 
3. Que o número de vagas originalmente acordado era de 22 vagas para o mestrado e que 
só foi possível aumentar esse número para dar conta da candidatura de 3 alunos 
estrangeiros e porque 4 candidatos selecionados já cursaram como aluno especial várias 
das disciplinas obrigatórias do mestrado, o que diminuiria o número de alunos 
potencialmente matriculados nessas disciplinas para o primeiro semestre de 2021, 
evitando assim uma sobrecarga de alunos nas disciplinas, o que poderia comprometer sua 
qualidade. 
4. Da mesma forma que o aluno requerente demonstrou sua vontade, determinação e 
qualificação, a Comissão do Programa entende também que há vários outros bons 
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potenciais candidatos que não puderam ser selecionados no atual processo seletivo pelos 
motivos já expostos, mas que poderão no futuro, regularmente ou mesmo como alunos 
especiais, participar das atividades do Programa. Todos esses outros bons candidatos 
também tinham planos pessoais e profissionais junto com seus respectivos orientadores, 
que não puderam ser contemplados no atual processo seletivo. 

Por todos esses motivos, a comissão abaixo assinada indefere a solicitação de recurso do 
candidato, com a firme convicção de que procurou ser o mais justa possível, de acordo 
com as informações e recursos de que dispunha para essa avaliação. 

Atenciosamente, 

  
Prof. Dr. José Guilherme Cecatti. 

 

Prof. Dr. Luiz Francisco Cintra Baccaro 

 

Profa. Dra. Maria Laura Costa do Nascimento 

PPG em Tocoginecologia 

Faculdade de Ciências Médicas- UNICAMP 

  

  
 


