
 

 
 
Faculdade de Educação  
Programa de Pós-Graduação em Educação  

 

 
Av .  da  U n ive r s ida de ,  3 08  –  São  P au lo  –  S P C EP  05 508 -040  te l :  5 5 -11 -3091 - 3 519  pos fe@u sp .b r  

 

Segunda carta de elucidação às/aos candidatas/os inscritas/os  
no Processo Seletivo de 2021/2022 

 
Nesta semana foi finalizada a etapa de análise de projetos e currículos dos processos seletivos 

de Mestrado e Doutorado.  

Os projetos e currículos de 440 candidatos/as ao Mestrado e 967 ao Doutorado foram avaliados 

por, pelo menos, uma dupla de pareceristas, segundo os critérios divulgados em Documento 

Complementar aos Editais CPG 01/2021 e 02/2021. Em caso de divergência significativa de notas, foi 

solicitada a avaliação de terceiro/a parecerista.  

Ainda nessa etapa, as coordenações de comissão julgadora, ao reconhecerem maior adesão 

dos projetos a outras linhas de pesquisa ou áreas de concentração, puderam fazer a solicitação de 

avaliação por parte de área mais compatível, garantindo, assim, melhores condições de análise de cada 

proposta. Explicitamos que não se trata de garantia de aprovação, mas de adequação do processo 

avaliativo. 

Como já referido anteriormente, a ampliação significativa de candidaturas tem exigido constantes 

adequações organizativas e técnicas por parte do Programa de Pós-Graduação. Uma delas refere-se à 

dupla conferência de inserção de notas finais na plataforma do processo seletivo. Tal procedimento, 

ainda que tenha implicado atraso na publicação das notas finais, visou garantir que a informação final a 

cada candidato/a não contivesse erros. Ocorre, contudo, que a lista final divulgada apenas com a 

informação sobre aprovação/ reprovação na página do PPGE - FEUSP foi gerada momentos antes da 

finalização de tal conferência, gerando disparidade de informação em cerca de dez casos. Assim que a 

coordenação do processo seletivo tomou conhecimento de tal fato, substituiu a lista, comunicando que 

prevalece a nota final do/a candidato/a, constante em documento da comissão julgadora. 

Seguimos, agora, para a etapa de Arguição de Currículo e Projetos, com 223 candidatos/as ao 

Mestrado e 261 candidatos/as ao Doutorado. Solicitamos atenção às datas e horários (fuso horário de 

Brasília) das arguições, que constam na área restrita do/a candidato/a. Para garantir a maior segurança 

digital possível, os links para as salas de google meet são diferentes para cada candidato/a e serão 

divulgados no dia anterior à arguição apenas em sua área restrita. As salas serão abertas cinco minutos 

antes do horário de cada arguição, de modo que o/a candidato/a poderá testar sua conexão, câmera e 

microfone.  
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Caso haja qualquer problema, a secretaria do Programa manterá plantão permanente, por 

Google Meet, no seguinte endereço: meet.google.com/kdo-vyur-eht 

Reafirmamos nosso compromisso com o acesso à informação e com a transparência ao longo 

de todo o processo seletivo.   

 

São Paulo, 16 de julho de 2021.  
 

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

 
Biancha Angelucci  

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação 
 

Ricardo Dias Sacco 
Chefe do Serviço de Pós-Graduação 

 
Moisés Beluci 

Serviço Técnico de Tecnologia da Informação 
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