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Em resposta a nota veiculada no dia 29 de janeiro de 2017 na coluna Repórter 70, do 

Jornal “O Liberal”, intitulada ENTRE AMIGOS, a Coordenação da Pós-Graduação em Serviço 

Social da Universidade Federal do Pará vem esclarecer as seguintes questões: 

 

A banca examinadora do concurso de seleção de Doutorado em Serviço Social da UFPA, 

ao contrário do publicado na coluna, já analisou o pleito da candidata concernente ao processo 

seletivo e protocolou o parecer no Protocolo Geral da UFPA. A banca solicitou a Direção do 

Instituto de Ciências Sociais Aplicadas que desse ciência a candidata. O processo já está nas 

mãos do diretor do Instituto, Carlos Maciel, e cabe a ele informar sobre a deliberação. 

 

No processo encaminhado ao diretor do ICSA, fica informado que a banca não conhece 

o recurso pela intempestividade, mas, considerando que há alegações de direito, analisou o pleito. 

 

Com base na demanda reprimida para o Doutorado em Serviço Social na Região Norte e 

particularmente na UFPA, nos últimos 20 anos, já era esperado que no primeiro concurso para 

doutorado da Universidade, os alunos da graduação da Faculdade de Serviço Social e os egressos 

do Mestrado, participassem do processo.  

 

Por isso, com o objetivo de tornar mais transparente o Processo de Seleção do Doutorado 

do PPGSS/UFPA, a banca convidou a Professora Ana Cristina de Souza Viera, Professora Titular, 

do Departamento e na Pós-graduação em Serviço Social, da Universidade Federal de 

Pernambuco para participar como membro externo. 

 

Por fim, cabe informar que só foram aprovadas 6 candidatas e não 7 como informa a nota 

publicada e que entre os aprovados constam candidatos com e sem ligação acadêmica com os 

membros da banca. A banca examinadora do processo é composta por 7 integrantes, todos 

doutores e pós-doutores em Serviço Social, com anos de atividade acadêmica ilibada. Por isso, é 

leviano afirmar, sem provas concretas, que o primeiro processo de Doutorado em Serviço Social 

da UFPA tenha sido marcado por preferências pessoais. A banca assegura que todo o processo 

foi pautado no respeito aos princípios da moralidade e da impessoalidade.  
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