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RESPOSTA AOS RECURSOS DA FASE 2 - EDITAL PGPCI N°01/2017 
 

I. QUESTÕES SOBRE O PROCESSO SELETIVO 
 
1.1. Candidato  Sergio Silva Gottgtroy Júnior 

Do objeto:  

Utilizaça o de 'identificadores codificados' na folha de prova referente ao Processo Seletivo do Curso de Mestrado 

em Gesta o Pu blica e Cooperaça o Internacional aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017.  

Das alegações:  
O candidato questiona a utilizaça o do CPF como forma de identificaça o na folha de prova e requer a reaplicaça o 

do exame. 

Da análise e da decisão:  

A Comissa o de Seleça o necessita, obrigatoriamente, de um co digo identificador na prova para, apo s a correça o 
pela banca de professores, vincular a  nota ao candidato. Na o existe certame que na o adote alguma forma 
codificada de identificaça o. A demanda de um identificador na forma codificada e , portanto, requisito 
indispensa vel ao exame. Por segurança, tendo em vista que o co digo e  registrado na prova pelo pro prio 
candidato, a Comissa o de Seleça o optou por tomar dois 'identificadores codificados', que foram, primeiro, o 
co digo gerado na inscriça o e, em complemento, o CPF – como forma simples de a Comissa o de Seleça o assegurar 
o registro codificado. 
A Comissa o de Seleça o entende, por outro lado, que a forma de apresentaça o do CPF na o permite aos docentes 
que corrigem as provas identificarem qualquer candidato, salvo se, agindo com deslealdade e ma -fe , consultarem 
uma base de dados que contenha os CPFs, acompanhados pelos nomes, com o intuito de fraudar o certame 
(situaça o que tambe m poderia ocorrer, por hipo tese, utilizando-se qualquer outro tipo de sistema de 
codificaça o). Esta suposta forma de atuaça o, por parte de um amplo grupo de servidores pu blicos docentes que 
integram o PGPCI e procederam a  correça o das provas com zelo profissional, e  absurda. O processo seletivo do 
PGPCI, que visa formar quadros de excele ncia para a Administraça o Pu blica, adota boas pra ticas de seleça o 
baseadas num processo transparente e compartilhado de correça o. A banca de correça o do exame foi composta 
por seis servidores pu blicos docentes (a prova de cada candidato foi corrigida por, no mí nimo, tre s docentes); 
ale m disso, foi dada ampla publicidade ao gabarito (justificando plenamente as notas e permitindo aos pro prios 
candidatos a confere ncia de suas respostas em face do gabarito oficial do certame). 
Ao requerer a reaplicaça o do exame o candidato busca, como resultado do recurso, a  custa do interesse pu blico, 
da economia processual, do formalismo moderado e do princí pio da lealdade e da boa-fe  processual, em 
contradiça o com o ethos que orienta a Gesta o Pu blica, fazer prevalecer seu pro prio interesse de dispor de uma 
nova chance no exame da Fase 2 do processo seletivo 2017 do PGPCI. 
Do resultado:  

Recurso INDEFERIDO.  

 

1.2. Candidato Francisco Aclaildo de Souza e Ugo Cavalcanti 

Do objeto:  

Tabela de ca lculo das notas da prova do Processo Seletivo do Curso de Mestrado em Gesta o Pu blica e Cooperaça o 

Internacional aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017.  
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Das alegações:  
Os candidatos solicitam esclarecimento em relaça o ao ca lculo das notas. 

Da análise e da decisão:  

A atribuiça o dos pontos esta  de acordo com o que rege o Edital PGPCI nᵒ 01/2017. De acordo com este, a prova 

da Fase 2 valeria 10 pontos, distribuí dos da seguinte forma: QG1= 2,5 pts. (1/4 da nota); QG2 = tambe m 2,5 pts. 

(1/4 da nota); Questa o Especí fica = 5 pts. (1/2 da nota). 

Informamos que as notas de todas as tre s questo es foram atribuí das e divulgadas com valor ma ximo de 10 pts. – 

no intuito de facilitar a correça o e atribuiça o de notas realizada por uma banca de diversos professores do 

Programa e para simplificar a compreensa o das menço es por parte dos candidatos. O resultado do ca lculo 

ponderado pode ser observado na coluna ‘F2’. 

Verificando um exemplo concreto: 

Candidato x - na tabela publicada (com aplicaça o de ca lculo ponderado): 

QG1=7,5; QG2=10; Q.Especí fica=5 

Resultado= 6,8 

Fazendo o ca lculo e ponderando as notas: 

QG1= 7,5 /4 = 1,8 (dividida por 4, tendo em vista que representa ¼ da nota); 

QG2 = 10 / 4 = 2,5 (dividida por 4, tendo em vista que representa ¼ da nota); 

Q.Especí fica= 5 /2 = 2,5 (dividida por 2, tendo em vista que representa 1/2 da nota); 

Resultado= 6,8 (mesmo resultado). 

No caso do candidato Francisco Aclaildo:  

QG1=2,1; QG2 =0; Q.Esp=4,2. Resultado = 4,2 

Calculando a ponderaça o: 

QG1=2,1/4= 0,52; 

QG2=O / 4 = 0; 

QEspecí fica = 7,3 / 2 =3,65 

Resultado = 4,17, com o devido arredondamento = 4,2.  

Sendo assim, a forma de publicaça o das notas (atribuindo a s notas das questo es o valor ma ximo de 10 pontos) 

na o gerou qualquer diferença no resultado, nem descumpriu com as regras do Edital. Nenhum candidato (a) foi 

prejudicado por tais operaço es matema ticas, de ca lculo simples. 

Do resultado:  

Recurso INDEFERIDO. Sera  mantida a nota originalmente atribuí da a  prova dos candidatos.  

 

 

II. QUESTÕES GERAIS – QUESTÃO GERAL 1: 

 

2.1 Candidato James Madison Cavalcante de Carvalho 

Do objeto:  

Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimento geral aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017 
do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional.  
Das alegações:  
O candidato solicita revisa o em funça o do desconhecimento dos quesitos utilizados para a atribuiça o das notas. 

Da análise e da decisão:  

Informamos que, na correça o da questa o geral um, realizada de acordo com o gabarito oficial, na o foi subtraí da 

nenhuma pontuaça o em funça o de possí veis erros relativos a  escrita formal. A questa o foi avaliada em relaça o ao 

seu conteu do. Mais especificamente, em resposta ao candidato, na correça o da questa o geral 1, na o foram 

atribuí dos valores aos quesitos “acentuaça o, ortografia e pontuaça o”. Foi avaliado apenas se o candidato abordou 

as reflexo es constantes do texto indicado para leitura expressamente manifestado no gabarito da questa o. 

De acordo com o gabarito, num total de 10 pts (depois avaliados de forma ponderada no resultado final), 

atribuiu-se 5 pts a  resposta da primeira pergunta (sobre o conceito de globalizaça o) e 5 pts a  resposta da 

pergunta seguinte (sobre os desafios da globalizaça o a  governança global).  
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Na primeira resposta, o candidato atendeu parcialmente os para metros da resposta esperada e teve uma 

avaliaça o boa na questa o, atingindo a pontuaça o 4 (num ma ximo de 5 pts). Na o atingiu a pontuaça o ma xima pois 

na o foi abordada a questa o da “desregulamentaça o dos mercados financeiros”, nem o conceito de 

“interdepende ncia”. 

Na resposta da segunda questa o, nenhum dos para metros esperados de resposta foram abordados, tendo o 

candidato ficado com a pontuaça o 0.  

Em suma, o candidato totalizou 4 pts na questa o geral 1, num total de 10 pts. Apo s os esclarecimentos e revisa o  

da questa o – relativamente ao gabarito oficial – a nota do candidato foi mantida. 

Do resultado:  

Recurso INDEFERIDO. Fica mantida a nota originalmente atribuí da a  prova do candidato.  

 

2.2. Candidato Francisco Aclaildo de Souza 

Do objeto:  

Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimento geral aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017 
do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional.  
Das alegações:  
O candidato solicita revisa o. 

Da análise e da decisão:  

Informamos que, na correça o da questa o geral um, realizada de acordo com o gabarito oficial, foi avaliado se o 

candidato abordou as reflexo es constantes do texto indicado para leitura expressamente manifestado no gabarito 

da questa o. 

De acordo com o gabarito, num total de 10 pts (depois avaliados de forma ponderada no resultado final), 

atribuiu-se 5 pts a  resposta da primeira pergunta (sobre o conceito de globalizaça o) e 5 pts a  resposta da 

pergunta seguinte (sobre os desafios da globalizaça o a  governança global).  

Na primeira resposta, o candidato na o respondeu a questa o, na o ha  sequer uma mença o a  palavra “globalizaça o” 

na resposta. No entanto, como mencionou alguns conceitos expressos no gabarito (menço es aos conceitos de 

transnacionalismo e interdepende ncia),  a avaliaça o final ficou entre insuficiente e razoa vel, atingindo a nota 2,1 

pts. nesta questa o.  

Na resposta da segunda questa o, nenhum dos para metros esperados de resposta foram abordados, tendo o 

candidato ficado com a pontuaça o 0.  

Em suma, o candidato totalizou 2,1 pts na questa o geral 1, num total de 10 pts. Apo s os esclarecimentos e revisa o  

da questa o – relativamente ao gabarito oficial – a nota do candidato foi mantida. 

Do resultado:  

Recurso INDEFERIDO. Fica mantida a nota originalmente atribuí da a  prova do candidato.  

 

2.3. Candidata Maria das Graças Nascimento 

Do objeto:  

Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimento geral aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017 
do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional.  
Das alegações:  
A candidata solicita revisa o. 

Da análise e da decisão:  

Informamos que, na correça o da questa o geral um, realizada de acordo com o gabarito oficial, foi avaliado se o 

candidato abordou as reflexo es constantes do texto indicado para leitura expressamente manifestado no gabarito 

da questa o. 

De acordo com o gabarito, num total de 10 pts (depois avaliados de forma ponderada no resultado final), 

atribuiu-se 5 pts a  resposta da primeira pergunta (sobre o conceito de globalizaça o) e 5 pts a  resposta da 

pergunta seguinte (sobre os desafios da globalizaça o a  governança global).  

Na primeira resposta, considerou-se que a candidata atendeu parcialmente os para metros da resposta esperada e 

teve uma avaliaça o razoa vel na questa o, atingindo a pontuaça o 3,1 pts (num ma ximo de 5 pts). Na o atingiu a 
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pontuaça o ma xima pois elementos centrais da resposta, explicitados no gabarito, na o foram abordados na 

questa o.  

Na resposta da segunda questa o, nenhum dos para metros esperados de resposta foram abordados, tendo a 

candidata ficado com a pontuaça o 0.  

Em suma, a candidata totalizou 3,1 pts na questa o geral 1, num total de 10 pts. Apo s os esclarecimentos e revisa o  

da questa o – relativamente ao gabarito oficial – a nota da candidata foi mantida. 

Do resultado:  

Recurso INDEFERIDO. Fica mantida a nota originalmente atribuí da a  prova da candidata.  

 
 

III - QUESTÃO GERAL  02 
 

3.1. Candidato Douglas Oliveira Bezerra 
Do objeto:   
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimento geral aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017 
do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional.  
Das alegações:  
O candidato solicita a reconsideração da nota “tendo em vista a análise comparativa das respostas da prova com 
os padrões de resposta esperada, embasadas nas referências bibliográficas”. 
Da análise e da decisão:  
O candidato não apresenta fundamento para o recurso, limitando-se a solicitar, em termos genéricos, a revisão 
de sua questão. O fato é que o candidato não ofereceu resposta condizente com o padrão esperado de uma leitura 
adequada do texto, conforme se pode extrair do gabarito publicado. No item ‘a’ o candidato meramente 
parafraseia o cabeçalho da questão “O programa discutido na questão pode ser considerada como um exemplo 
de paradigma de Gestão Pública, tendo em vista que propõe uma nova prática de gestão que visa melhoria, seja 
ela econômica, social, política ou ambiental”. Nos itens ‘b’ e ‘c’ o candidato novamente foge ao tema, restando 
evidente que desconhece o assunto tratado no texto de leitura obrigatória do certame.  
Do resultado:  
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 
 
3.2. Candidato Francisco Aclaildo de Souza 
Do objeto:   
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimento geral aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017 
do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional.  
Das alegações:  
O candidato alega que as respostas apresentadas a questão estão, em parte, em conformidade com os critérios 
dispostos no edital do Programa, quando diz que as respostas deverão demonstrar o nível de conhecimento do 
conteúdo da questão, coerência, coesão e clareza do texto, o que tornaria incabível a atribuição de nota zero.  
Da análise e da decisão:  
Primeiramente, é preciso que se afirme com a devida clareza que o propósito do exame, conforme declarado no 
recurso, pelo próprio candidato, consiste em aferir o “nível de conhecimento do conteúdo da questão”. Sendo 
assim, descabido o argumento de que um texto coerente, coeso e claro que verse sobre tema diverso deva ser 
bem avaliado tendo fugido completamente aos conceitos e proposições que são o real objeto de avaliação. Trata-
se, portanto, de um mero expediente retórico, típico da argumentação jurídica, exigir que uma banca de 
professores (especialistas em determinado tema) devessem se obrigar a não atribuir a nota zero a qualquer uma 
das respostas oferecidas, pelo fato da redação apresentar um grau mínimo de coerência, coesão e clareza. Neste 
sentido, deveria o candidato, desde logo, reconhecer que não se trata de uma prova de redação para ingresso no 
ensino superior (tipo ENEM), mas de um exame de conhecimento específico na área de Gestão Pública para um 
Programa de mestrado, de natureza acadêmica, que exige elevado grau de maturidade profissional, acadêmica e 
intelectual.  
Segundo, resta evidente na resposta do candidato o desconhecimento sobre o conceito/paradigma de 
governança pública, objeto de avaliação no item “a” da questão 2, não só por inexistir qualquer menção ao termo 
(o que por si já seria bastante grave), mas também pela resposta oferecida não denotar o significado do 
conceito/paradigma, conforme disposto em SALOMON (2002, p.8). 
Terceiro, a respeito do item “b”, ao contrário do que alega o candidato, nenhum dos pares de conceitos dispostos 
no gabarito oficial está descrito na resposta. A alegação genérica de que “um dos paradigmas solicitados pela 
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questão está explicitamente descrito na minha folha de respostas”, reafirma o fato de que há incompreensão, não 
somente sobre a ordem da questão (compare the features of the new and old paradigm), quanto sobre o 
significado à diferença que se estabelece entre as características do governo direto e indireto, tal como foi 
expresso em SALOMON (2002, p.9). Resta claro que o candidato busca, após a realização do exame (ex post 
facto), ressignificar o texto, imputando-lhe sentido pretensamente equivalente aquele expresso no material 
bibliográfico de referência. 
Por fim, fundamental ressaltar que não se trata, em absoluto, de exigir como resposta a transcrição literal do 
texto base. Trata-se simplesmente de um processo de aferição do nível de conhecimento do conteúdo das 
questões, sem que seja admita qualquer tentativa de interpretação diversa daquela disposta na literatura de 
referencia.  
Neste sentido, nada mais distante do que é exigido na questão 2, do exame da Fase 2, do que as alegações 
recursais, alheias ao campo acadêmico objeto do certame (Gestão Pública). 
Do resultado:  
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 
 
3.3. Candidato Rodrigo Montenegro de Oliveira 
Do objeto:  
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimento geral aplicada na Fase 2 do processo seletivo 2017 
do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional.  
Das alegações:  
O candidato alega que “enfrentou parte do que se estimava como resposta da aludida questão” e “enfrentou os 
dois pontos alusivos ao item ‘c’ apresentado pelo gabarito: seguro e subsídio”.  
Da análise e da decisão:  
O candidato não ofereceu resposta conforme o padrão esperado de uma leitura adequada do texto, conforme se 
pode extrair do gabarito publicado. No item ‘c’, por exemplo, o candidato deveria ter oferecido como resposta 
vinculada às ferramentas de “subsídio” ou “seguro” e ofereceu como resposta: “ferramentas de controle e 
planejamento mais acurados por parte do poder público serviriam inicialmente para melhorar a gestão”. 
Do resultado: 
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 
 
 

IV - QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

Linha 1 – Cooperação Internacional 
 

4.1. Candidato Luiz Phelipe Pimenta Frota 
Do objeto:  
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimentos específicos aplicada na Fase 2 do processo seletivo 
2017 do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional. 
Das alegações:  
O candidato alega que o número de linhas era insuficiente para contemplar a exigido na questão e que respondeu 
a pergunta de acordo com o padrão de resposta esperado. 
Da análise e da decisão:  
Sobre o número de linhas: o argumento não se sustenta. Houve respostas completas no espaço definido.  
No que concerne a resposta da letra a) - O candidato identifica  acertadamente sobre os tipos de políticas 
públicas descritas no texto de Lowi (1964), mas se equivoca ao tentar diferenciá-los. Na segunda parte da 
pergunta, o candidato responde conforme sugerido pelo padrão de resposta mas, pelo fato de ter se equivocado 
na definição dos conceitos, a resposta tende ao erro, pois não evidencia que o candidato compreendeu a 
dinâmica que sustenta a questão. Além do mais, o candidato não justifica sua opção, dando a entender que 
simplesmente “optou” por uma das três alternativas. 
No que se refere a resposta da letra b) – a resposta é evasiva em grande medida confusa. Não contempla o 
argumento de Putnam (1988) sobre os tipos de defecção nem contextualiza dentro do argumento do jogo de dois 
níveis, conforme especificado no padrão de resposta. O candidato soma pontos no que diz respeito a leitura do 
estado do acordo na política doméstica norte americana, mas a não compreensão dos tipos de defecção (egoísta e 
implementação falha) leva a uma leitura incompleta que deixa de fora o principal que Putnam (1998) elucida 
sobre o caso: as particularidades do chefe do executivo estadunidense ou a capacidade de implementação do 
acordo, ainda que esse seja mantido. 
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Do resultado:  
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 
 

Linha 2 – Gestão Governamental e Social 
 
4.2. Candidata Mariana Ferreira Pessoa 
Do objeto:  
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimentos específicos aplicada na Fase 2 do processo seletivo 
2017 do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional. 
Das alegações:  
A candidata alega que respondeu a pergunta de acordo com o padrão de resposta esperado em conformidade 
com o texto de Alford (2000).  
Da análise e da decisão:  
Apresenta construção confusa dos argumentos na resposta à questão, iniciando seus argumentos com a 
separação entre clientes do setor privado e do setor público, quando a questão solicitou a caracterização das 
duas categorias de “atores do setor público”. A candidata ainda apresentou parcialmente as categorias, mas, 
faltou aprofundamento nos argumentos, deixando-os sem a evidenciação necessária.  
Do resultado:  
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 
 
4.3. Candidato James Madison Cavalcanti 
Do objeto:  
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimentos específicos aplicada na Fase 2 do processo seletivo 
2017 do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional. 
Das alegações:  
O candidato alega que não deixou de transparecer clareza, coesão e objetividade em sua discussão e que 
escreveu as respostas de forma coerente, dentro do pensamento dos autores citados. Alega ainda que não houve 
grande deficiência no formalismo linguístico ou no vocabulário. Por fim, alega que deve ter havido algum 
equívoco na atribuição das notas, pois estas ficaram abaixo do esperado por ele. 
Da análise e da decisão:  
O texto tem letra pouco legível. Apresenta alguns erros de concordância. Em relação ao conteúdo, apresenta 
construção superficial dos argumentos e ainda apresenta equívoco de resposta quando busca diferenciar o 
cliente do setor público e o cliente do setor privado, quando a questão solicitou a caracterização das duas 
categorias de atores do setor público na visão de Alford (2002). O candidato não apresentou as categorias e não 
as caracterizou. Por caracterização entende-se a capacidade do candidato de evidenciar, destacar o caráter, as 
particularidades de cada uma das categorias de atores, buscando inclusive distingui-las. 
Do resultado:  
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 

 
Linha 3 – Políticas Públicas 

 
4.4. Candidato Francisco Aclaildo de Souza 
Do objeto:  
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimentos específicos aplicada na Fase 2 do processo seletivo 
2017 do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional. 
Das alegações:  
O candidato alega haver respondido à questão em sua totalidade. 
Da análise e da decisão:  
Com referência ao recurso apresentado para reavaliação da prova de conhecimentos específicos da Linha 3, 
cumpre-nos explicar: 
1. A prova foi composta por duas questões relacionadas ao texto disponível na internet no livro “Handbook 
of Public Police Analysis – Theory, Politics and Methods” cujo Capítulo 3 intitulado “Implementing Public Policy” 
by Helga Pulzl and Oliver Treib” fundamentou as duas questões da linha 3, a saber: 
“According to the text, discuss about: 

a) Each theory’s approach briefly, but relate the best characteristics of each one. (0 to 2,5 points). 
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b) Establish the connection between the bottom-up and top-down approaches. (0 to 2,5points). 
 
Obs.: Para fins de avaliação informamos que as duas perguntas tiveram seus pesos alterados para 0 a 5 pontos, 
perfazendo um total de 10 pontos (10,0). 
2. Em seu primeiro apontamento recursivo, o candidato destaca haver respondido à questão em sua 
totalidade.: 
Como resposta, o candidato deveria ter apresentado as melhores características entre três teorias apresentadas 
no texto exclusivamente como resposta à pergunta (a). No gabarito apresentado fica sugerido o padrão de 
resposta esperada nas discussões: 
a) Explicação sobre as três gerações de pesquisa de pesquisas sobre implementação de políticas podem ser 
subdivididas em três abordagens teóricas distintas para o estudo da implementação: 
1. Os modelos descendentes colocam a sua ênfase na capacidade dos decisores de produzir objetivos 
políticos inequívocos e no controle da fase de execução. 
2. As críticas de baixo para cima consideram os burocratas locais como os principais atores na formulação 
de políticas e concebem a implementação como processos de negociação dentro de redes de implementadores. 
3. As teorias híbridas tentam superar a divisão entre as outras duas abordagens, incorporando elementos 
de cima para baixo, de baixo para cima e outros modelos teóricos. 
Por sua vez, o texto base (pag.94) aponta a seguinte comparação, que poderia ser facilmente discutida pelo 
candidato, inclusive a questão das teorias híbridas que poderiam associar o que as teorias bottom-up e top-down 
têm de melhor. 

 
Nesse caso, ficou compreendido que o candidato discutiu poucos conceitos inerentes às teorias bottom-up e 
top—down, mas deixou de apresentar suas melhores características, inclusive não menciona a teoria híbrida, 
como podemos salientar na resposta do candidato à pergunta (a): 
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Concluímos, portanto, que a resposta foi parcial e não “cem por cento em conformidade com o gabarito e com o 
texto da obra indicada” (sic), pois deveria ser mais enfático ao apresentar tais características como no quadro 
apresentado ou pelo gabarito publicado; pela resposta incompleta a nota dada (3,3) decorre do texto 
apresentado. 
3. Em seu segundo apontamento recursivo, o candidato apontou desmedida nota tendo em vista a 
coerência e satisfatória discussão na resposta (b), conforme transcrição abaixo: 

 
 
Para melhor compreensão acerca da demanda do candidato, apresentamos sua resposta à pergunta (b) 

 
Para esclarecimentos, a resposta que deveria ser apresentada deveria enfatizar as conexões entre as duas 
teorias, o que os autores apresentam na página 97 do livro-referencia: 

 
Em resumo a resposta correta deveria convergir para as seguintes conexões: 
 
i) Os pesquisadores focaram suas pesquisas ao nível internacional. 
ii) Compartilham a mesma visão global positivista em termos de abrangência e epistemologia. 
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Nesse caso, ficou compreendido que não houve resposta plenamente correta ou coerente em função de não 
haver mencionado as conexões solicitadas pela questão (b). Mas, por considerar o desenvolvimento lógico na 
resposta, apesar de não ser explícita e tampouco exata, foi considerada a nota (4,0) em função dos conceitos 
apresentados. 
Do resultado:  
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 
  
4.5. Candidato Marcia Janieli Nunes da Cunha Lima 
Do objeto:  
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimentos específicos aplicada na Fase 2 do processo seletivo 
2017 do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional. 
Das alegações:  
A candidata alega a necessidade de revisão de sua prova. 
Da análise e da decisão:  

Com refere ncia ao recurso apresentado para reavaliaça o da prova de conhecimentos especí ficos da 

Linha 3, cumpre-nos explicar: 

1. A prova foi composta por duas questo es relacionadas ao texto disponí vel na internet no livro 

“Handbook of Public Police Analysis – Theory, Politics and Methods” cujo Capí tulo 3 intitulado 

“Implementing Public Policy” by Helga Pulzl and Oliver Treib” fundamentou as duas questo es 

da linha 3, a saber: 

“According to the text, discuss about: 

a) Each theory’s approach briefly, but relate the best characteristics of each one. (0 to 2,5 points).  

b) Establish the connection between the bottom-up and top-down approaches. (0 to 2,5points). 

 

Obs.: Para fins de avaliaça o Informamos que as duas perguntas tiveram seus pesos alterados para 0 a 5 

pontos, perfazendo um total de 10 pontos (10,0). 

2. Em seu primeiro apontamento recursivo, o candidato aparentemente confundiu a ordem, pois 

se referia a  primeira questa o (a), conforme transcriça o abaixo: 

 

 Como resposta, o candidato deveria ter discutido as melhores caracterí sticas entre tre s teorias 

apresentadas no texto exclusivamente como resposta a  pergunta (a). Nesse caso, ficou compreendido 

que na o houve resposta completa em funça o de na o haver mencionado a tipologia hí brida, tampouco 

foram apresentadas as melhores caracterí sticas para o candidato, como solicitado na questa o. O que 

houve foi somente a apresentaça o da teoria hí brida e seus conceitos pertinentes distintos no texto-

resposta a seguir: 
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 Concluí mos, portanto, que a resposta foi parcial sujeitando-a a nota (4,0) em funça o dos 

conceitos gerais apresentados.  

3. Em seu segundo apontamento recursivo, o candidato apontou questa o inexistente, inclusive a  

possí veis teorias hí dricas (sic), e incorreu novamente em confusa o segundo a ordem de 

respostas, pois sua resposta estaria explicando parcialmente a pergunta (a), conforme 

transcriça o abaixo:  

 

Resposta do candidato transcrita: 

 

A resposta que deveria ser apresentada deveria enfatizar as conexo es entre as duas teorias, o que os 

autores apresentam na pa gina 97 do livro-referencia: 
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Em resumo, portanto, a resposta correta deveria ter sido: 
 

i) Os pesquisadores focaram suas pesquisas ao ní vel internacional. 

ii) Compartilham a mesma visa o global positivista em termos de abrange ncia e epistemologia. 
Nesse caso, ficou compreendido que na o houve resposta correta em funça o de na o haver mencionado 

as conexo es solicitadas pela questa o (b). E, por se considerar a confusa o entre respostas que o 

candidato incorreu, novamente foi adotada a parcialidade na resposta sujeitando-a a nota (3,7) em 

funça o dos conceitos apresentados.  

Do resultado:  
Recurso INDEFERIDO. Será mantida a nota originalmente atribuída à prova do candidato. 
 
 
4.6. Candidato Maria das Graças do Nascimento  
Do objeto:  
Solicita reconsideração da nota da questão de conhecimentos específicos aplicada na Fase 2 do processo seletivo 
2017 do Curso de Mestrado em Gestão Pública e Cooperação Internacional. 
Das alegações:  
A candidata alega a necessidade de revisão de sua prova. 
Da análise e da decisão:  

Com refere ncia ao recurso apresentado para reavaliaça o da prova de conhecimentos especí ficos da 

Linha 3, cumpre-nos explicar: 

1. A prova foi composta por duas questo es relacionadas ao texto disponí vel na internet no livro 

“Handbook of Public Police Analysis – Theory, Politics and Methods” cujo Capí tulo 3 intitulado 

“Implementing Public Policy” by Helga Pulzl and Oliver Treib” fundamentou as duas questo es 

da linha 3, a saber: 

“According to the text, discuss about: 

c) Each theory’s approach briefly, but relate the best characteristics of each one. (0 to 2,5 points).  

d) Establish the connection between the bottom-up and top-down approaches. (0 to 2,5points). 

Obs.: Para fins de avaliaça o informamos que as duas perguntas tiveram seus pesos alterados para 0 a 5 pontos, perfazendo um 

total de 10 pontos (10,0). 

2. Em seu apontamento recursivo, o candidato destaca haver respondido a s questo es, conforme 

transcriça o abaixo: 
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3. Como resposta esperada a  pergunta (a), o candidato deveria ter apresentado algumas das 

melhores caracterí sticas entre tre s teorias apresentadas no texto. No gabarito apresentado fica 

sugerido o padra o de resposta nas discusso es:  

a) Explicaça o sobre as tre s geraço es de pesquisa de pesquisas sobre implementaça o de 

polí ticas podem ser subdivididas em tre s abordagens teo ricas distintas para o estudo da 

implementaça o: 

1. Os modelos descendentes colocam a sua e nfase na capacidade dos decisores de 

produzir objetivos polí ticos inequí vocos e no controle da fase de execuça o. 

2. As crí ticas de baixo para cima consideram os burocratas locais como os principais 

atores na formulaça o de polí ticas e concebem a implementaça o como processos de 

negociaça o dentro de redes de implementadores. 

3. As teorias hí bridas tentam superar a divisa o entre as outras duas abordagens, 

incorporando elementos de cima para baixo, de baixo para cima e outros modelos 

teo ricos. 

Por sua vez, o texto base (pag.94) aponta a seguinte comparaça o, que poderia ser facilmente 

discutida pelo candidato, inclusive a questa o das teorias hí bridas que poderiam associar o que as 

teorias bottom-up e top-down te m de melhor. 
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Nesse caso, ficou compreendido que o candidato discutiu parcialmente os conceitos inerentes 

a s teorias bottom-up e top—down, mas deixou de apresentar suas melhores caracterí sticas ( 

centralizaça o x descentralizaça o, deciso es polí ticas x burocratas individuais, etc.); inclusive na o 

menciona a teoria hí brida como podemos salientar na resposta do candidato a  pergunta (a): 

 

Concluí mos, portanto, que a resposta esta  aque m do esperado, pois deveria ser mais enfa tica ao 

apresentar tais caracterí sticas como no quadro apresentado ou pelo gabarito publicado; por sua vez, 

pela resposta incompleta a nota dada (3,0) decorre do texto apresentado que demonstra conhecimento 

razoa vel sobre o assunto.  
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4. Para esclarecimentos relativos a  pergunta (b), a resposta deveria enfatizar conexo es 

(semelhanças ou diferenças, converge ncias ou diverge ncias) existentes entre as duas teorias, o 

que os autores apresentam na pa gina 97 do livro-referencia: 

 

Em resumo a resposta (b) correta deveria convergir para as seguintes conexo es: 
a. Os pesquisadores focaram suas pesquisas ao ní vel internacional. 
b. Compartilham a mesma visa o global positivista em termos de abrange ncia e 

epistemologia. 
Nesse caso, ficou compreendido que na o houve resposta plenamente satisfato ria em funça o de na o 

haver mencionado as conexo es solicitadas pela questa o (b). Mas, por considerar a comunicaça o como 

um dos problemas comuns a s polí ticas, na o importando a qual se referisse, foi considerada a nota (3,0) 

em funça o desse argumento apresentado.  

 Por fim, o desenvolvimento das respostas na o obedeceu a  alegaça o do candidato de haver sido 

utilizada a formataça o padra o de “introduça o, desenvolvimento e conclusa o” (sic). 

Do resultado:  
Recurso DEFERIMENTO PARCIAL. A nota originalmente atribuída ao candidato será revista para 6,0. 
 

 
João Pessoa, 26 de maio de 2017. 

 
A Comissão de Seleção 


