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Resposta de recurso interposto pelo candidato RICARDO CÉSAR BARBOSA JÚNIOR, 

matricula n. 201901037, ao processo seletivo de monitoria para a disciplina de Ciência Política I 

e Estatística Aplicada às Ciências Sociais II, do Edital PROGRAD nº. 41, de 16 de dezembro de 

2019, da Pró-Reitoria de Graduação/Coordenação Geral de Monitoria dos Cursos de Graduação 

da UFG, visando seleção de discentes dos cursos de graduação para o Programa de Monitoria 

2020/1. 

Ciência Política 1: Motivo: “Começo ao relatar enquanto aluno candidato a vaga de monitoria 

em Ciência Política I que este processo seletivo foi feito com tamanho descaso. 

Primeiro, o e-mail do professor-avaliador não constava no edital, como os demais, e tão pouco 

no site da FCS. Isso dificultou o envio dos documentos como solicitado pelo item 3.4 do edital. 

O edital, por completo, foi mal editado. Consta, por exemplo, datas de 2019 e o nome e e-mail 

da coordenadora de monitoria dos anos passados em diversos lugares. Contudo, o maior 

problema foi a indicação de cinco (5) obras de Ciência Política II como referencias para as 

provas orais e escritas que, apesar de termos nos baseados nela, não seriam cobradas. 

O segundo descaso fica evidente na forma em que o professor-avaliador abordou a aplicação das 

provas e entrevistas. Para começar, ele simplesmente não compareceu no dia marcado para 

aplicar a prova. E tão pouco avisou a nos alunos candidatos, a secretaria ou a coordenação que 

não iria comparecer. A pedido da Coordenadora de CS PP, a professora Débora, a prova foi 

adiada para o mesmo horário no dia seguinte. O professor-avaliador compareceu meia hora 

atrasada, as 18.30 (!), meia hora antes do início das aulas as 19h. Como restaria somente 10 

minutos para que cada aluno fosse entrevistado dentro deste tempo, foi sugerido ao professor-

avaliador que suprimisse a prova escrita e priorizasse a entrevista – o que seria a única opção 

razoável dentro das condições que nos foi imposta pela falta de compromisso do professor-

avaliador. Apesar de contar com o comum acordo dos três candidatos o professor-avaliador 

insistiu que nesta ocasião o edital deveria ser seguido. Talvez só nesta? A decisão do professor-



avaliador foi de que seria dedicado somente 20 minutos a prova escrita e que as entrevistas 

ocorreriam depois disso. Com isso, nos alunos candidatos assumiríamos as consequências do 

atraso as aulas motivadas pelo atraso do professor-avaliador. 

Terceiro, a prova escrita foi imprecisa e com tempo insuficiente para ser realizada. A instrução, 

nos passadas 24h antes da prova de fato ocorrer no horário que a prova deveria ter ocorrido, foi 

de que deveríamos responder: o que é política? Contudo esta instrução foi também adaptada 

oralmente na hora, com a informação de que deveríamos dialogar com os autores que lemos no 

edital inalterado. O objetivo aqui seria aproveitar a nossa preparação com o material errado que 

nos foi indicado. Além de todas essas incertezas e imprecisões o tempo restrito nos 

impossibilitou a oportunidade de esgotar o assunto, e tão pouco de responder a pergunta de 

forma satisfatória. No meu caso específico, temo que a qualidade da letra corrida, em função da 

limitação absurda do tempo imposta pelo atraso do professor-avaliador, tenha comprometido o 

entendimento. Durante minha entrevista comentei isso com o professor-avaliador, mas ele me 

assegurou que não seria um problema. 

Em seguida ocorreu uma entrevista onde nos foi perguntado (a mim pelo menos): i) sob qual 

referencial teórico responderia uma pergunta de um aluno no genérico (respondi que acreditava 

que para um aluno de primeiro período responder uma pergunta a partir de um referencial 

teórico não seria o melhor caminho e justifiquei o porquê disso); ii) que explica-se o que estava 

no texto (fiz isso); e iii) minha disponibilidade de horário (respondi que tenho disponibilidade 

para frequentar as aulas na segunda, inclusive porque não tenho aula). 

Quarto, não entendo, portanto, qual critério foi utilizado para avaliação? Não tenho condições 

nem mesmo de saber qual nota tirei em cada parte da avaliação porque essa informação não está 

discriminada no resultado provisório e porque o professor-aviador não respondeu a solicitação 

por maiores esclarecimentos. 

Diante do exposto, solicito, com uma riqueza de evidências e (acredito eu) com justa causa, que 

seja feita um novo processo seletivo para a vaga de monitor de Ciência Política I. Peço que 

desta fez seja indicada a bibliografia precisa e que a avaliação ocorra de forma pontual no 

horário combinado e com tempo suficiente para realização”. 

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO ( X ) INDEFERIDO (Segue anexada a resposta do professor 

arguidor) 

  

Estatística Aplicada às Ciências Sociais II: Motivo: “Começo ao reconhecer que se trata de uma 

vaga voluntaria a qual eu sou o único candidato. Ou seja, caso a vaga não seja preenchida os 

alunos da disciplina terão uma fonte de apoio a menos. E, ainda, não há nenhuma contrapartida 

da Universidade em relação à eu ser aprovado e assumir a vaga. 



 

Ademais, reitero que durante a entrevista me foi perguntado como iria conduzir as atividades de 

monitoria, imagino que esta seja a parte que o professor chamou de "apresentação do plano de 

trabalho (7,0)", item que não constava no edital. De toda forma, expliquei que agendaria 

encontros semanais com os alunos e que além dos horários pré-agendado teria disponibilidade 

caso necessário para encontros adicionais com agendamento por e-mail. E ainda que reservaria 

mais tempo para encontros cerca das datas de atividade avaliativa, onde há mais demanda. O 

que observei durante minhas experiencias anteriores de monitoria. Indiquei ao professor que me 

sentia bastante confortável em relação ao contato com os alunos, pois já fui monitor de diversas 

disciplinas na FCS incluindo Estatística II (como identificado no histórico submetido junto a 

aplicação). Agora, em retrospectiva, a única resposta negativa foi que não tinha interesse em 

participar do grupo de pesquisa do professor, por já ter uma agenda comprometida e não ter 

mais disponibilidade de tempo – imagino que isso não tenha contado negativamente. 

 

Contudo, admiti que não tinha tanta familiaridade com o conteúdo de Estatística Aplicada às 

Ciências Sociais II, que é um pouco diferente de Probabilidade e Estatística que cursei com um 

prefere do IME em 2015, como parte da grade do curso de RI. Por exemplo, não tenho 

experiencia com software de análise estatística (e.g., SPSS). Contudo acreditei, e continuo 

acreditando, que posso revisar este contudo antes de ter contato com os alunos (como fiz 

quando fui monitor em 2016). Afinal, tenho facilidade com matemática, por exemplo, tirei 10 

na disciplina de Estatística I ofertada semestre passado. 

 

Por fim, me foi feito duas perguntas. A primeira que eu não soube responder e a segunda a qual 

respondi satisfatoriamente, pelo que entendi a partir das indicações do professor avaliador. 

Neste sentido não compreendi o motivo da ‘Nota 2’ ser tão baixa? 

 

Entendo que mesmo com este recurso minha nota não será o suficiente para disputar a vaga com 

bolsa, mas sendo eu o único candidato para a vaga de voluntario gostaria de saber se é possível 

rever a nota com base no que foi exposto acima para que possa atingir os seis décimos (0.6 

pontos) necessário para ser aprovado como voluntario e, portanto, capaz de assumir a vaga? 

 

Imagino que ninguém tenha vontade ou interesse de que a vaga de monitoria voluntaria da 

disciplina de Estatística II não ser preenchida. E, ainda, acredito que seja do interesse da 

faculdade, do curso, do próprio professor e, mais importante, dos alunos ter um monitor 

adicional a disciplina de Estatística II. Disciplina esta que os alunos recorrentemente afirma ser 

a que tem mais dificuldade no curso”. 

 

 
RESPOSTA: (X ) DEFERIDO (Segue anexada a resposta do professor arguidor) 

(  ) INDEFERIDO  

 

 

 

  

 


