RESPOSTA A PEDIDO DE RECURSO REFERENTE À CHAMADA PÚBLICA PARA
CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA – EDIÇÃO 2022 - Edital de Bolsas nº
002.2022 – Processo nº 00045/2022 – Fundação Memorial da América Latina
Prezado candidato Eduardo Schwartzberg,
Em resposta ao seu e-mail de recurso ao edital nº 02.2022 – Processo nº 00045/2022,
informamos que o referido edital menciona os critérios de seleção (item 7), que para a
fase de entrevista (7.1.3.) seriam dois: currículo e experiência na área, além da arguição
do projeto.
Todos os candidatos passam pelos mesmos critérios de avaliação, com pontuação para
cada item. Sobre seu currículo, apesar de ter apresentado o Currículo Lattes, não havia
informações suficientes, quero dizer, quase nenhuma informação acadêmica disponível
online, impossibilitando-nos averiguar sua trajetória acadêmica em um primeiro momento,
assim perdendo pontos em relação aos outros candidatos.
O projeto proposto apresentava problemas metodológicos, que não foram sanados durante
a arguição, sobretudo em relação às questões de pesquisa levantadas, por serem amplas
demais (vide p. 6), colocando em xeque a viabilidade da pesquisa no prazo estipulado pelo
edital (ou seja, em 4 meses).
Além disso, o candidato não soube explicar a contento como a pesquisa seria realizada em
termos empíricos (ou seja, quais questões deveriam compor o roteiro de entrevistas; como
este seria estruturado, aplicado e analisado). Assim, em que pesem a relevância,
atualidade e pertinência do projeto, havia questões importantes que precisavam ser
elucidadas, porém não foram respondidas satisfatoriamente durante a entrevista.
Por fim, importa destacar que o prazo do edital é bastante exíguo, por isso a
imprescindibilidade de uma pesquisa devidamente estruturada para ser executada,
cumprindo a data final de entrega do artigo.
De qualquer forma, apesar de não ter sido classificado para a bolsa, seu projeto foi
aprovado, com nota 7 (sete), o que significa que se houver alguma desistência, será o
próximo a ser chamado.
Nós tivemos muito cuidado com a análise de seu projeto, bem como de outros candidatos
migrantes, porém podemos ter, de igual forma, candidatas mulheres, mulheres negras,
trans, homens negros, portadores de deficiências físicas, em um edital que oferta poucas
vagas, dessa forma impossibilitando-nos de atribuir um único critério como reserva de
vaga, abrindo-o à ampla concorrência.
Esperamos que você não desista de obter bolsa de outros órgãos, pois seu projeto é muito
bom! Desejamos sucesso em seu doutorado, que siga empenhado em sua carreira
acadêmica.
Cordialmente,

Luciana Latarini Ginezi

