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 Uma breve elucidação às/aos candidatas/os inscritas/os no Processo Seletivo de 2021/2022 

 

Realizar o processo seletivo da Pós-Graduação no segundo ano da pandemia de COVID-19 

tem sido um enorme desafio. 

Em 2020 fomos compelidas/os a realizar adequações para o ensino remoto emergencial. 

Procuramos apoiar a comunidade FEUSP no difícil enfrentamento de condições de estudo e trabalho em 

face da precarização da vida e das instituições em nosso país. 

No início de 2021, tomamos a decisão coletiva de realizar um processo seletivo inteiramente 

remoto, o que implicou adequações organizativas, tecnológicas e comunicacionais. 

Nosso Programa – que conta com cerca de 170 docentes, 700 discentes e 8 trabalhadoras/es 

técnico-administrativas/os – costumava receber 480 inscrições para as cerca de 180 vagas disponíveis 

a cada processo seletivo. Neste ano tivemos 2.583 inscrições homologadas!  

Sustentando o compromisso com os princípios de justiça redistributiva, o Programa ampliou 

sua reserva de vagas, garantindo 40% para pessoas negras, 5% para pessoas com deficiência, 5% para 

indígenas e 6 vagas para pessoas trans, sempre trabalhando sob o princípio do reconhecimento da 

identidade a partir da autodeclaração. 

A fim de fomentar a publicização de critérios e procedimentos, foi produzido um documento 

complementar ao edital, contendo os critérios de avaliação de cada etapa (por área de concentração) e 

estabelecida uma fase recursal ao final de cada etapa do processo seletivo. 

No processo vigente foram ofertadas 154 vagas de Mestrado e 141 de Doutorado. Dentre as 

inscrições, contabilizamos 584 pessoas autodeclaradas negras, 6 indígenas, 37 com deficiência, 11 

trans. Tais números significam que decuplicamos o número de candidatas/os optantes no processo 

seletivo 2021-2022, comparando-se com o processo seletivo anterior. 

No início deste mês, foi realizada a prova de conhecimentos específicos para candidatas/os 

ao Mestrado e ao Doutorado Direto. Das/os 1582 candidatas/os, tivemos 244 ausências. Dado o altíssimo 

número de pessoas acessando a plataforma e a página da pós-graduação, tivemos instabilidade de 

acesso das 8h às 8h30min. Medidas foram tomadas imediatamente, entre elas o acréscimo de 30 

minutos para a realização da prova para todas/os as/os candidatas/os, o que foi informado nas mídias 

sociais e na plataforma, ao lado do botão de submissão do arquivo. 
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Nesta semana foram divulgados os resultados da prova e estão sendo analisados os pedidos 

de recurso. Concomitantemente, todas/os as/os docentes do Programa estão envolvidas/os com a 

análise de currículos e projetos de cerca de 1500 candidatas/os, cujo resultado será divulgado em 

13/7/2021. 

Desde a publicação dos editais, o trabalho da Secretaria de Pós-Graduação tem sido intenso 

e valoroso: foram ofertados 4 plantões de dúvidas no período de inscrições e mais de 2.000 e-mails 

foram respondidos até o momento (além das centenas de interações em mídias sociais). A equipe de 

tecnologia e informática tem trabalhado continuamente para que o acesso às informações ocorra de 

forma rápida e com segurança digital. Todas as críticas e sugestões têm sido registradas, de maneira 

que possam ser consideradas no próximo processo seletivo.  

Com este comunicado, mantemos nossa responsabilidade com o princípio da transparência 

na gestão da coisa pública e comprometemo-nos a cuidar para que este processo seletivo seja levado a 

cabo de modo respeitoso com todas/os e cada uma/um das/os envolvidas/os. 

 

São Paulo, 23 de junho de 2021. 

 

José Sérgio Fonseca de Carvalho 
Presidente da Comissão de Pós-Graduação 

 
Biancha Angelucci 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
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