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Resultado n. 05/2019 
Resultado dos Recursos da Avaliação dos Projetos de Dissertação 

A Comissão de Seleção do Edital PPGD n. 06/2019 Turma 2020 torna público o resultado dos Recursos analisados pela Câmara do 

Conselho do Programa de Pós-Graduação em Direito em reunião extraordinária de 04/10/2019 Ata n. 72/2019, disponível no 

endereço: https://direito.furg.br/a-faculdade-de-direito/atas-da-camara-de-pos-graduacao/1049-camppgd04out2019.  

Recursos ns. 409 e 410 de 02/10/2019, Inscrição n. 14 Kalebe Hartmann de Oliveira; Projeto n. 117 

Conclusão: Voto por dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, para atribuir nota 10/20 ao item 

"caracterização do problema, hipótese e objetivo", majorando a nota final do candidato, de acordo com a modificação supra. 

Após discussão o Parecer foi submetido à votação e aprovado por unanimidade.  

Recurso Inscrição Projeto Projeto de 

Dissertação 

Caracterização 

... (20) 

Descrição da 

Metodologia (10) 

Fundamentação 

teórica (20) 

Justificativa ... 

(10) 

Resultado 

do Recurso 

409 

410 
14 117 

A expansão do 

capital ... 
10 5,5 16,25 8,75 40,5 

Recursos n. 411 de 02/10/2019, Inscrição n. 24 Douglas de Barros Lages; Projeto n. 147 

Conclusão. Voto por dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, para atribuir nota 14/20 ao item 

"fundamentação teórica", majorando a nota final do candidato, de acordo com a modificação supra. Após discussão o Parecer 

foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 

Recurso Inscrição Projeto Projeto de 

Dissertação 

Caracterização 

... (20) 

Descrição da 

Metodologia (10) 

Fundamentação 

teórica (20) 

Justificativa 

... (10) 

Resultado 

do Recurso 

411 24 147 
A (in)aplicação 

dos direitos ... 
14,25 7,75 14 7 43 

Recursos n. 412 de 03/10/2019 Inscrição n. 16 Michele Lucas de Castro; Projeto n. 133 

Conclusão. Voto por dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, para atribuir nota 14/20 ao item 

"Caracterização do problema, hipótese e objetivos"; 7/10 para "Descrição da Metodologia"; e 9/10 para  "justificativa da 

adequação do projeto à área de concentração e à linha de pesquisa", majorando a nota final da candidata, de acordo com essas 

alterações. Após discussão o Parecer foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 

Recurso Inscrição Projeto Projeto de 

Dissertação 

Caracterização 

... (20) 

Descrição da 

Metodologia (10) 

Fundamentação 

teórica (20) 

Justificativa 

... (10) 

Resultado do 

Recurso 

412 16 133 
Uma análise da 

ligação  ... 
14 7 15 9 45 

Recurso n. 413 de 03/10/2019, Inscrição n. 43 Vinícius Nascente de Moura; Projeto n. 137 

Conclusão. Voto por dar parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação, para atribuir nota 15/20 para o item 

"Caracterização do problema, hipótese e objetivos"; nota 9/10 para o item “descrição da metodologia”; e nota 15/20 para o item 

"fundamentação teórica", majorando a nota final do candidato, de acordo com essas alterações. Após discussão o Parecer foi 

submetido à votação e aprovado por unanimidade. 

Recurso Inscrição Projeto Projeto de 

Dissertação 

Caracterização 

... (20) 

Descrição da 

Metodologia (10) 

Fundamentação 

teórica (20) 

Justificativa 

... (10) 

Resultado do 

Recurso 

413 43 137 
A reforma 

trabalhista ... 
15 9 15 7,5 46,5 

Recurso n. 414 de 03/10/2019, Inscrição n. 36 Juliana Guimarães Rieger; Projeto n. 131 

Conclusão. Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Após discussão o Parecer foi submetido à 

votação e aprovado por unanimidade. 

Recurso n. 415 de 03/10/2019, Inscrição n. 30 Daniele Wacholz Timm; Projeto n. 123 

Conclusão. Tenho, portanto, como inadequada a média final atribuída, decorrente da discrepância manifesta entre uma e as 

demais avaliações. Neste quadro, considerando o critério objeto de avaliação previsto no Edital, reputo adequada a nota 9/10 

para o item. Após discussão o Parecer foi submetido à votação e aprovado por unanimidade. 

Recurso Inscrição Projeto Projeto de 

Dissertação 

Caracterização 

... (20) 

Descrição da 

Metodologia (10) 

Fundamentação 

teórica (20) 

Justificativa 

... (10) 

Resultado do 

Recurso 

415 30 123 
Economia 

solidária ... 
12 6,75 13,76 9 41,51 

Recurso n. 416 e 417 de 03/10/2019, Inscrição n. 18 Erly Ribeiro Crispim Junior; Projeto n. 139 

Conclusão. Voto por negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Após discussão o Parecer foi submetido à 

votação e aprovado por unanimidade. 
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