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Re: Assunto: Dúvidas a respeito do resultado do processo seletivo da Monitoria 2020-1

De: Lucas Okado (lucas.okado@gmail.com)

Para: ivanildaj@yahoo.com.br

Cc: ribarbosajr@gmail.com

Data: terça-feira, 17 de março de 2020 16:44 BRT

Conforme repassado para a coordenação do curso e de monitoria, o processo de seleção envolvia duas notas, com
peso igual. A primeira nota era a média entre a nota da disciplina e a média global do candidato. A segunda nota foi
composta de: "questões sobre um dos três tópicos acima, bem como de um esboço de como o candidato
atuará na monitoria da disciplina, atribuindo uma nota de 0 a 10".

As questões foram iguais para ambos os candidatos. A primeira delas foi: Qual o significado do valor de p? A qual o
candidato afirmou não saber responder. A segunda questão foi: "O que é o desvio padrão?" A resposta esperada
seria: "é uma medida de dispersão que indica o quão distante da média se encontra o conjunto de casos". Ainda
que tenha indicado em sua resposta que é uma medida de dispersão, não citou a qual medida esta distância
estaria. Já que o conceito de média é básico e fundamental para calcular o desvio, o candidato zerou neste
componente da nota 2. Desta forma, no que diz respeito ao recurso impetrado pelo candidato, a posição é de rever
a avaliação deste componente de 0 para 5,0.

Em relação a apresentação do plano de trabalho, ele constou no edital. Foi questionado como o candidato atuaria
na disciplina, levando em consideração as atividades que iria realizar, bem como o conhecimento em softwares de
análise estatística. Foi indagado ao candidato se ele tinha interesse em pesquisa, não necessariamente em
participar de um grupo de pesquisa específico e isto não foi computado no cálculo final da nota. No entanto, há
concordância de que as atividades propostas pelo candidato se adequam ao que se espera da atuação de um
monitor, por isso a posição é rever a nota neste componente de 7,0 para 9,0.

A nota final, recalculada:
Nota 1 (7,46 + 9,41)/2 8,44
Nota 2 (0+5+9)/3 4,67

Nota Final 6,6

Atenciosamente,
Lucas Toshiaki Archangelo Okado
Bolsista PNPD/CAPES
Professor do Programa de Pós Graduação em Ciência Política - Universidade Federal de Goiás

Em ter., 17 de mar. de 2020 às 09:39, Ivanilda Junqueira <ivanildaj@yahoo.com.br> escreveu:

Prezado Ricardo, encaminho o seu recurso ao Professor Lucas para que ele possa analisá-lo e respondê-lo
ainda hoje, prazo previsto no Edital para publicação do resultado final.

Att, Ivanilda

Em segunda-feira, 16 de março de 2020 22:22:08 BRT, Ricardo Barbosa Jr <ribarbosajr@gmail.com>
escreveu:

Prezada professora Ivanilda,

Agradeço a atenção e a resposta.

Seguindo as instruções do edital respondo a este emial com um recurso a nota final na seleção de monitor
para a disciplina de Estatística Aplicada às Ciências Sociais II.

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
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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.

Respeitosamente,

- Ricardo Barbosa Jr

On Mon, Mar 16, 2020 at 7:38 PM Ivanilda Junqueira <ivanildaj@yahoo.com.br> wrote:

----- Mensagem encaminhada -----
De: Lucas Okado <lucas.okado@gmail.com>
Para: Coordenação Políticas Públicas <coordenacaocsppufg@gmail.com>
Cc: ivanildaj@yahoo.com.br <ivanildaj@yahoo.com.br>
Enviado: segunda-feira, 16 de março de 2020 11:14:11 BRT
Assunto: Re: Assunto: Dúvidas a respeito do resultado do processo seletivo da Monitoria 2020-1

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS

EDITAL DE SELEÇÃO DE MONITOR – ESTATÍSTICA II
 
 
Resposta à solicitação do candidato RICARDO CÉSAR BARBOSA JÚNIOR referente ao cálculo da nota
final na seleção de monitor para a disciplina Estatística Aplicada às Ciências Sociais II.
 
A composição da Nota 1 foi feita a partir da média entre os escores obtidos pelo candidato na disciplina
(7,46) e a média global (9,41), totalizando 8,4. Já a Nota 2 foi obtida pela média entre a apresentação do
plano de trabalho (7,0), e a arguição oral de duas questões retiradas da bibliografia indicada no edital de
seleção (0 e 0), totalizando 2,33. A Nota Final foi calculada a partir da média entre a Nota 1 (8,4) e a Nota
2 (2,33), totalizando 5,4 (arredondado para 1 casa decimal).
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Lucas Toshiaki Archangelo Okado
Bolsista PNPD/CAPES
Professor do Programa de Pós Graduação em Ciência Política - Universidade Federal de Goiás

Em dom., 15 de mar. de 2020 às 22:59, Coordenação Políticas Públicas
<coordenacaocsppufg@gmail.com> escreveu:

Em domingo, 15 de março de 2020, Ivanilda Junqueira <ivanildaj@yahoo.com.br> escreveu:

Caros, segue solicitação do candidato Ricardo. O edital prevê resposta para até amanhã, 16/03.
Att. Ivanilda

Enviado do Yahoo Mail no Android

<div>Em sex, 13 13e mar 13e 2020 às 20:01, Ricardo Barbosa Jr</div><div>
<ribarbosajr@gmail.com> escreveu:</div>

Prezada professora Ivanilda,
 
Gostaria de saber como foi composta a Nota 1 e 2 i) de ESTATÍSTICA APLICADA ÀS
CIÊNCIAS SOCIAIS 2 e ii) CIÊNCIA POLÍTICA 1?

<https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/106/o/RESULTADO_PRELIMINAR_MONITORIA_202
0-1_PARA_DIVULGA%C3%87%C3%83O_CORRETO_%281%29.pdf>

Respeitosamente,

- Ricardo Barbosa Jr

-- 

Prof.ª Dr.ª Débora Cunha 
Universidade Federal de Goiás - UFG 
Faculdade de Ciências Sociais - FCS
Coordenadora do curso de Ciências Sociais - Políticas Públicas
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