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PROCESSO SELETIVO -  TURMA 2019.2 

EDITAL 001/2019 
 

Resposta à interposição de Recurso à 3a Etapa do Processo Seletivo - Prova Escrita 
- atendendo ao item 8.5 do edital 

 
 
Interessado: HELLEN MARQUES PINTO RIBEIRO 
Número de Inscrição: 087 

 
 
Alegações do recurso:  
O candidato alega que: os critérios de avaliação “não são claros e com valoração 
definida”; o edital “dá margens a opiniões e impressões da forma que a banca queira ou 
subentende”;  existem fatores emocionais que podem interferir na forma de expressar os 
conhecimentos avaliados. Por fim, destaca a importância do projeto apresentado, em 
relação ao tema da discauculia e à matemática, defendendo as contribuições da 
pesquisa. 
 
 
Do mérito:  
Ao analisar o recurso, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo (Turma 2019.2) – 
PPGEEB, referente ao Edital 001/2019, verificou que não houve erro material ou formal 
na correção da referida prova, uma vez que a banca não avaliou com base em “opiniões” 
e “impressões”, como afirma o candidato, tão pouco estabeleceu um conceito a seu bel 
prazer, como parece afirmar o candidato. Os critérios estão muitos claros e definidos nos 
tópicos 6.3.3 e 6.3.6 do edital e, de fato, foram utilizados pela banca para realizar a 
avaliação da prova oral, que foi áudio gravada. O fato de não haver ponderação 
específica para cada critério indica que a banca os considerou de forma equânime. Em 
relação ao critério “clareza quanto natureza aplicada da pesquisa e ao produto 
educacional”, ao apresentar seu objeto de estudos e o modo como conduzirá a pesquisa 
proposta, o candidato apresentou ideias pouco aprofundadas sobre o tema e o problema 
de pesquisa, abordando-os de forma abrangente e pouco articulada ao produto 
educacional. Em relação ao critério de avaliação “domínio do conteúdo e dos conceitos 
apresentados”, a apresentação do candidato foi insuficiente para constatar de que forma 
os fundamentos teóricos do campo da educação poderiam sustentar seus estudos, 
mostrando pouco domínio sobre os fundamentos da área. Em relação ao critério 
“capacidade de argumentação e articulação das ideias”, o incipiente domínio dos 
fundamentos e a pouca clareza no que se quer investigar tornou inconsistente a 
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argumentação do candidato. Em relação a fatores emocionais, como alega o recurso, a 
banca compreende e considera que se trata de algo natural e corriqueiro por qual passam 
aqueles que se sujeitam a processos de avaliação. Entretanto, independentemente disso, 
a banca avalia aquilo que foi apresentado na prova oral, como prevê o edital.  
 
 
Conclusão: 
Indeferido. 

Goiânia, 26 de junho de 2019. 
 

 
Prof. Dr. Marcos Antonio Gonçalves Júnior 

Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 
 
 

Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira 
Vice-Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 

 


