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Memorando Nº 04/2019, Juiz de Fora, 03 de abril de 2019 
 
De: Gustavo Taboada Soldati, Diretor do Jardim Botânico 
Para: Profa. Ana Lívia Coimbra, Pró-Reitora de Extensão 
Tema: Recursos à Seleção Monitores 2019 
 

Encaminho respostas aos quatro recursos apresentados na Pró-Reitoria de Extensão 
relativos ao Edital de seleção de bolsistas e voluntários do projeto “IMPLEMENTAÇÃO DAS 
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO JARDIM BOTÂNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA”.  

 
Recurso impetrado por discente com matricula XXXXX6049A 
Resultado: indeferido 
Resposta: A Equipe de Educação Ambiental compreende a situação social exposta, mas não 
pode relativizar o resultado, pois os argumentos expostos não estão vinculados aos critérios de 
avaliação. Caso considerássemos o caso exposto, estaríamos atuando em desacordo com o 
edital e, sobretudo, sendo injustos com os outros inscritos, que também podem apresentar 
situação semelhante à exposta. 
 
Recurso impetrado por discente com matricula XXXXX8022 
Resultado: indeferido 
Resposta: A Equipe de Educação Ambiental compreende a situação exposta, especialmente a 
sua importância. Certamente o argumento exposto compôs a avaliação do candidato (a), mas, 
somados a todos os outros critérios, não resultou na sua aprovação no referido pleito. 
Entretanto, este recurso foi bastante importante para repensar as ações do Jardim Botânico e 
construir no futuro políticas específicas vinculadas ao argumento exposto.  
 
Recurso impetrado por discente com matricula XXXXX4502 
Resultado: indeferido 
Resposta: Como exposto no Edital, os critérios de seleção foram: Análise do histórico escolar; 
Análise da carta de interesses; Presença na Reunião Coletiva e Presencial; Disponibilidade em 
atender as demandas de horário das ações do Jardim Botânico. Assim, informações 
apresentadas pelos candidatos, vinculadas a todos estes quatro quesitos, que fossem ao 
encontro dos objetivos e princípios do Jardim Botânico foram considerados. Também foi 
considerado o exposto no Projeto Político Pedagógico do Jardim Botânico, documento 
aprovado pelos Conselhos Popular, Técnico e Administrativo, que versa sobre as ações de 
Educação Ambiental, sob as quais o Edital foi concebido, e que transforma o Jardim Botânico 
em uma instituição de “formação de monitores e monitora em Educação Ambiental”. A carta 
exposta pelo candidato (a), revela um avançado nível de formação profissional na área, fato 
que merece respeito da Equipe de Educação Ambiental, mas o distanciando das premissas 
básicas deste projeto, ou seja, formação em Educação Ambiental. 
 
Recurso impetrado por discente com matricula XXXXX4051 
Resultado: indeferido 
Resposta: Como exposto no Edital, os critérios de seleção foram: Análise do histórico escolar; 
Análise da carta de interesses; Presença na Reunião Coletiva e Presencial; Disponibilidade em  



 
 
atender as demandas de horár
apresentadas pelos candidatos, vinculadas a todos estes quatro quesitos, que fossem ao 
encontro dos objetivos e princípios 
considerado o exposto no Projeto Político Pedagógico 
aprovado pelos Conselhos Popular, Técnico e Administrativo, que versa sobre as ações de 
Educação Ambiental, sob as qu
em uma instituição de “formação de monitores e monitora em Educação A
exposta pelo candidato (a), revela um avançado nível de formação profissional na área, 
que merece respeito da Equipe de Educação Ambiental, 
básicas deste projeto, ou seja, 
a Banca de Seleção foi composta de um número restrito de profissionais,
calendário restrito, não foi possível transcrever todos
seus resultados em planilha digital, o que nos impede de 
todos as fichas de inscrições dos candidatos, pontuadas pela Banca Avaliativa, está
para apreciação, desde que um horário seja marcado utilizando
“jardimbotanico@ufjf.edu.br”
 
 
Atenciosamente,  
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atender as demandas de horário das ações do Jardim Botânico. Assim, informações 
apresentadas pelos candidatos, vinculadas a todos estes quatro quesitos, que fossem ao 

princípios do Jardim Botânico foram considerados. Também foi 
considerado o exposto no Projeto Político Pedagógico do Jardim Botânico,
aprovado pelos Conselhos Popular, Técnico e Administrativo, que versa sobre as ações de 
Educação Ambiental, sob as quais o Edital foi concebido, e que transforma o Jardim Botânico 

formação de monitores e monitora em Educação Am
, revela um avançado nível de formação profissional na área, 

que merece respeito da Equipe de Educação Ambiental, mas o distanciando 
ou seja, formação em Educação Ambiental. Como foram 336 inscritos

a Banca de Seleção foi composta de um número restrito de profissionais,
não foi possível transcrever todos os dados dos candidatos 

digital, o que nos impede de divulgar suas pontuações. Entretanto, 
as de inscrições dos candidatos, pontuadas pela Banca Avaliativa, está

para apreciação, desde que um horário seja marcado utilizando-se o email institucional: 
”.  

______________________________________
Prof. Dr. Gustavo Taboada Soldati

Diretor do Jardim Botânico
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. Assim, informações 
apresentadas pelos candidatos, vinculadas a todos estes quatro quesitos, que fossem ao 

do Jardim Botânico foram considerados. Também foi 
tânico, documento 

aprovado pelos Conselhos Popular, Técnico e Administrativo, que versa sobre as ações de 
transforma o Jardim Botânico 

mbiental”. A carta 
, revela um avançado nível de formação profissional na área, fato 

mas o distanciando das premissas 
Como foram 336 inscritos e 

a Banca de Seleção foi composta de um número restrito de profissionais, associado a um 
os candidatos e computar 

divulgar suas pontuações. Entretanto, 
as de inscrições dos candidatos, pontuadas pela Banca Avaliativa, está disponível 

se o email institucional: 

__________________________ 
Prof. Dr. Gustavo Taboada Soldati 

Diretor do Jardim Botânico 


