RESULTADO DA SELEÇÃO DINTER/IFGoiano

Ao julgar que a qualidade dos projetos e das provas de vários candidatos do IFGoiano ao
Doutorado Interinstitucional (Dinter) no CPDA/UFRRJ estava muito similar, a Comissão
de Seleção, composta pelos Profs. Drs. Débora Lerrer, Regina Bruno e John Wilkinson,
resolveu balizar a sua avaliação final em entrevistas com todos os candidatos. As
entrevistas confirmaram esse julgamento, o que tornou a classificação final
extremamente difícil. Infelizmente, o número de bolsas disponíveis impediu a
classificação de todos, mas saímos com a convicção que todos tiveram desempenho
satisfatório e poderiam cursar um doutorado DINTER com êxito.
Para atender a uma solicitação, feita por razões profissionais, de um dos candidatos de
divulgar os resultados com a maior rapidez possível, enviamos uma comunicação que
tinha alguns erros e não havia ainda sido apresentada à Comissão Geral de Seleção do
CPDA e nem ao Colegiado Executivo do Programa. Esse fato, no entanto, em nada mudou
a classificação decidida pela Comissão de Seleção do Dinter após apreciar o conjunto dos
projetos, provas e entrevistas.
Segue agora o resultado oficial com uma importante modificação: ao invés de distinguir
entre aprovados e não selecionados, colocamos os resultados apenas por ordem de
classificação com todos aprovados. Entendemos, como afirmado acima, que todos
demonstraram ter os requisitos para cursar o Doutorado, e o CPDA estaria disposto a
aceitar todos os candidatos. Frente a isso, recomendamos que o Instituto Federal Goiano
negocie bolsas extras com a CAPES ou busque outra forma de viabilizar a participação de
todos. Saímos de Goiânia muito animados com o empenho tanto do Instituto quanto dos
candidatos e pensamos que esse DINTER pode trazer importantes benefícios a cada um
dos professores e à Instituição como um todo.

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2016.
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