
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, Edital PROGRAD nº. 41, 

de 16 de dezembro de 2019, da Pró-reitora 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. 

 

Descrição dos fatos: 

No dia 6 de março o candidato enviou email para a coordenação da monitoria e 

para o professor responsável pela disciplina Ciência Política 1 contendo 

histórico e demais documentos anexos. O email foi recebido e as notas 3 e 4 

referentes à nota obtida no componente curricular específico e a nota de média 

global no curso foram computadas conforme consta nos arquivos anexados. 

 

De fato, houve um imprevisto no dia 10/03/2020 que impossibilitou a 

participação do professor responsável pela disciplina na seleção para a 

monitoria naquela data. Os candidatos foram devidamente comunicados pelo 

técnico-administrativo da FCS e pessoalmente pela Coordenadora do Curso de 

Ciências Sociais – Habilitação em Políticas Públicas, que os atendeu no dia 

10/03/2020, e reagendou a avaliação para o dia 11/03/2020, com o 

consentimento de todos os candidatos e do professor, e seguindo ao que está 

previsto no item 4.3 do edital PROGRAD N° 41, de 16 de dezembro de 2019. 

 

No dia 11/03/2020 todos os três candidatos inscritos no processo seletivo 

compareceram na sala AT-18, conforme horário agendado. Após a recepção e 

identificação dos candidatos pelo professor, organização da sala e do material 

necessário todos os três candidatos fizeram a prova escrita simultaneamente e 

tiveram o mesmo tempo (20 minutos) para redigir um texto de pelo menos 2 

parágrafos com base na bibliografia que constava no edital. Todos encerraram 

a prova ao mesmo tempo. Logo em seguida foi conduzida a entrevista com os 

três candidatos, com o mesmo tempo de duração (até 10 minutos) na seguinte 

ordem, conforme acordado entre os próprios candidatos: 

 

1° Candidato Entrevistado – SHAYANE SANTOS DA SILVA SANTANA        



2° Candidato Entrevistado – RICARDO CÉSAR BARBOSA JÚNIOR 

3° Candidato Entrevistado – DIEGO AMORIM GOULART   

 

As notas 1 e 2, conforme constam nas normas complementares do edital 

de monitoria, referem-se às notas da prova escrita e da entrevista. Essas notas 

foram computadas da seguinte maneira: 

 

A nota 1 - prova escrita -  foi composta pelos seguintes pontos/critérios: 

 
- Ortografia (2,5 pts); 
- Adequação à norma culta (2,5 pts): 
- Coerência e coesão textual (2,5 pts); 
- Clareza na definição dos termos e rigor conceitual (2,5 pts); 
 

 

 

 

E a nota 2 - entrevista - foi composta pelos seguintes pontos/critérios: 
 
-Conhecimento e domínio do conteúdo da disciplina (2,5 pts); 
-Disponibilidade para comparecer presencialmente às aulas de CP1 no 
matutino e noturno (2,5 pts); 
-Didática na exposição discursiva de conceitos (2,5 pts); 
-Análise de propostas didáticas para a realização da monitoria (2,5 pts). 
 

 

 

 

Candidatos  
Ortografia Adequação 

Coerência 
e Coesão Clareza Nota 1 

 DIEGO AMORIM GOULART   2,3 2,3 2,2 2,0 8,8 

 RICARDO CÉSAR BARBOSA JÚNIOR 1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 

 SHAYANE SANTOS DA SILVA SANTANA        2,2 2,2 2,3 2,3 9,0 

Candidatos  
Conhecimento 

e Domínio Disponibilidade 
Exposição 
Discursiva 

Propostas 
Didáticas Nota 2 

 DIEGO AMORIM GOULART   2,0 2,5 2,0 2,0 8,5 

 RICARDO CÉSAR BARBOSA JÚNIOR 2,0 2,5 2,0 1,5 8,0 

 SHAYANE SANTOS DA SILVA SANTANA        2,0 2,5 2,2 2,3 9,0 



 

 

O resultado final foi computado pelas médias das notas 1, 2, 3 e 4, conforme 

disposto abaixo: 

 

1º Lugar - SHAYANE SANTOS DA SILVA SANTANA        

2º Lugar - DIEGO AMORIM GOULART   

3º Lugar - RICARDO CÉSAR BARBOSA JÚNIOR 

 

  

 

 

Candidato 
Prova 
Escrita Entrevista 

Média 
Global 

Média 
Específica 

Média 
Final Classificação 

 SHAYANE SANTOS DA SILVA SANTANA        9 9 8,7 8,57 8,8 1º Lugar 

 DIEGO AMORIM GOULART   8,8 8,5 8 7,73 8,3 2º Lugar 

 RICARDO CÉSAR BARBOSA JÚNIOR 6 8 9,4 9,2 8,2 3º Lugar 


