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OBJETIVO DA REUNIÃO: 

Análise do pedido de recurso da candidata Priscilla Glitz Mayrink, relativo ao resultado da 
Chamada Pública PNPD nº 054/2020. 

  

TÓPICOS ABORDADOS: 

 Em e-mail com a data de 23/07/2020, endereçado ao PNPD - Programa de Pesquisa para o 
Desenvolvimento Nacional, a candidata Priscilla Glitz Mayrink encaminha documento anexo, 
“referente a interposição de recurso para a vaga de Pesquisador de Campo I (Polo Juazeiro do 
Norte)” da Chamada Pública em epígrafe. 

Em seu pedido, a candidata Priscilla Glitz Mayrink solicita “a) informações dos pareceres para as 
notas dos candidatos; b) diante do exposto recurso, a revisão da minha nota para aumentar a 
pontuação nos critérios B e C”. No mesmo pedido, a candidata faz referência aos critérios de 
avaliação B e C do regulamento da Chamada Pública. 

Inicialmente, transcrevemos o trecho do documento em que a candidata faz comparações com 
os demais candidatos classificados, no que se refere ao critério B: 

 “No que tange ao critério B, os três primeiros colocados receberam a mesma pontuação (sete). 
No entanto, apesar de reconhecer as importantes experiências dos demais candidatos segundo 
informações disponíveis no modo on-line, entendo que as experiências de pesquisa de campo 
que atenderiam, especificamente, ao critério B de avaliação não apresentam o mesmo peso 
entre os três. O candidato David Melo Van Den Brule, classificado em 1º lugar, apresenta em seu 
currículo experiência diretamente relacionada com planejamento urbano na Prefeitura Municipal 
de Juazeiro do Norte (2011-2012) e em sua pesquisa de doutorado (2015-2020). No entanto, 
apesar de sua admirável atuação profissional, não há evidência de pesquisa de campo 
relacionada a assentamentos informais, favelas ou regularização fundiária em seu vasto 
currículo. 

Adicionalmente, a candidata Júlia Brito Mafaldo, classificada em 2º lugar, apresenta em seu 
currículo experiências diretamente relacionadas com regularização fundiária e assentamentos 
informais. No entanto, segundo as informações disponíveis no modo on-line, a candidata 
apresenta estas experiências entre 2015-2016 a partir do projeto de pesquisa “Desafios do 
direito à cidade em Fortaleza: remoções, resistências e as condições de inserção urbana dos 
grandes conjuntos voltados para reassentamentos” e entre 2019-2020 no projeto de extensão 
“Pesquisa e Elaboração de Planos Integrados de Regularização Fundiária (PIRF) para Zonas 
Especiais de Interesse Social (ZEIS): Bom Jardim, Pici, Poço da Draga”, configurando uma 
experiência recente. 

Por outro lado, atuo diretamente com o tema de favelas e assentamentos informais desde 2012, 
quando iniciei meu estágio no projeto de urbanização de favelas Morar Carioca, no Rio de 
Janeiro, e, por isso, entendo que atendo melhor ao critério B especificado no edital do que os 
demais candidatos. Desde então, venho atuando profissionalmente na área relacionada, 
acumulando experiência em projetos de urbanização de favelas entre 2012-2015, atuação na 
ONG TETO na favela Beira-mar entre 2014-2015, pesquisa de mestrado na favela do Vidigal 
entre 2015-2017 e atuação na ONG Comunidades Catalisadoras e GT Termo Territorial Coletivo 
entre 2017-2019. Além disso, possuo experiência em pesquisa de campo no projeto de extensão 
Urbanismo Solidário, para mapeamento e planejamento urbano participativo na cidade de Arraial 
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do Cabo (Rio de Janeiro). Dessa forma, gostaria de solicitar, respeitosamente, esclarecimentos 
da avaliação deste critério e, caso constatado algum equívoco, a revisão da pontuação. ” 

 Em resposta ao que coloca a candidata, relativamente ao critério de avaliação B, este comitê 
julgador faz as seguintes considerações: 

 - O regulamento desta Chamada Pública assim define o critério de avaliação B para a vaga 
Candidato 12: “Experiência em pesquisa de campo”. 

- Relativamente ao critério B, não há definição de área(s) temática(s) para a experiência de 
pesquisa de campo dos candidatos. Portanto, qualquer experiência em pesquisa de campo 
deveria ser considerada na avaliação curricular. 

- Por este motivo, e por mais que os três candidatos tenham apresentado, em seus currículos, 
experiências diversas em pesquisa de campo, todas elas referem-se a temas urbanos, aos quais 
foram atribuídos pesos iguais. 

- Os três candidatos foram, assim, pontuados igualmente no critério de avaliação B, sendo que o 
comitê julgador não encontra motivo para a revisão das pontuações atribuídas. 

 Passamos agora ao critério de avaliação C do regulamento da Chamada Pública. A candidata 
Priscilla Glitz Mayrink afirma o seguinte, no documento anexado ao e-mail enviado ao PNPD: 

 “No que tange ao critério C, especificamente relacionado a pesquisa em Juazeiro do Norte e 
região, gostaria de solicitar esclarecimentos e revisão da minha pontuação (cinco) perante a 
pontuação da candidata Júlia Brito Mafaldo (oito), classificada em 2º lugar. Segundo informações 
disponíveis online, não é possível identificar nenhuma experiência da candidata na região de 
Juazeiro do Norte. Como consta em suas informações profissionais públicas, a candidata possui 
relevantes experiências de pesquisa, mas em Fortaleza e arredores, o que não se adequa ao 
critério C, especificamente. Por outro lado, atuo profissionalmente em Juazeiro do Norte e região 
desde 2019 enquanto professora e pesquisadora principal/coordenadora do Laboratório de 
Ecologia Política Urbana e da Plataforma Conflitos da Transposição, que possuem pesquisa na 
região. Por este motivo, gostaria de solicitar informações sobre os motivos pelos quais a minha 
nota, neste critério, ficou abaixo da citada candidata que, a princípio, não apresentaria 
experiência na região solicitada.” 

 Em resposta ao que coloca a candidata, relativamente ao critério de avaliação C, este comitê 
julgador faz as seguintes considerações: 

 - O regulamento desta Chamada Pública assim define o critério de avaliação C para a vaga 
Candidato 12: “Experiência em pesquisas em municípios do Polo Juazeiro do Norte”. 

- Relativamente ao critério C, não há definição de área (s) temática (s) para a experiência em 
pesquisas dos candidatos. Portanto, qualquer experiência em pesquisa nos municípios que 
compõem o Polo Juazeiro do Norte da Pesquisa de Núcleos Urbanos Informais no Brasil deveria 
ser considerada na avaliação. 

- Com efeito, a candidata Júlia Brito Mafaldo não informou, em seu currículo Lattes, a realização 
de pesquisas nos municípios do Polo. Contudo, na ficha de inscrição no Sistema de Cadastro de 
Bolsistas (SCB), que também é documento avaliado pelo comitê julgador, informou ter prestado 
“apoio voluntário em pesquisa sobre cultura popular no Cariri”. Por ocasião da entrevista, 
solicitou-se à candidata que discorresse sobre essa atividade local, tendo ela apresentado 
detalhes da pesquisa, de modo que o comitê julgador considerou o relato verossímil. 
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- Em seu pedido de recurso, a candidata Priscilla Glitz Mayrink informa que o Laboratório de 
Ecologia Política Urbana e a Plataforma Conflitos da Transposição, dos quais é pesquisadora 
principal e coordenadora, possuem pesquisa na região. Contudo, em sua ficha de inscrição no 
SCB, bem como em seu curriculum vitae, constou apenas que os referidos grupos teriam 
atuação no estado do Ceará, sem especificar Juazeiro do Norte ou a região do Cariri. Portanto, 
agora, está sendo apresentado um esclarecimento que merece ser considerado pelo comitê 
julgador. 

Neste sentido, em reconhecimento à aderência da pesquisa realizada pela candidata Priscilla 
Glitz Mayrink no Polo Juazeiro do Norte à presente Chamada Pública, o comitê julgador decide 
pelo deferimento de seu pedido de recurso, no que se refere ao critério de avaliação C. 

 Com isto, o comitê julgador decide aumentar a pontuação atribuída à candidata Priscilla Glitz 
Mayrink no critério de avaliação C, de 5 (cinco) para 7 (sete). Ao mesmo tempo, o comitê 
julgador decide reduzir a pontuação atribuída no mesmo critério de avaliação à candidata Júlia 
Brito Mafaldo, de 8 (oito) para 6 (seis). 

 As notas revisadas estão apresentadas em planilha Sei 0319018 que constitui anexo à presente 
ata. 

  

Após revisão das notas, a classificação dos candidatos para a vaga Candidato 12 passa a ser a 
seguinte: 

  

- David Melo Van Den Brule, classificado em 1º lugar; 

- Priscilla Glitz Mayrink, classificada em 2º lugar; 

- Júlia Brito Mafaldo, classificada em 3º lugar. 

  

Como há mais de um candidato classificado para a mesma bolsa, poderão, em caso de 
desistência do primeiro colocado, ser convocados os demais, sucessivamente. 

Brasília, 22 julho 2020. 

https://processoeletronico.ipea.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=457067&id_procedimento_atual=443646&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000851&infra_hash=5acf4ce807ec35a927d5f9e99c2a7f71afe546c868397b21653804a881678f0e

