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A candidata Juliana Silva Prado solicitou junto à comissão de seleção do processo 

seletivo (Edital 2/2015) do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia 

Molecular (PPGBM) revisão da avaliação do exame de suficiência em língua estrangeira 

e da avaliação de conhecimento específico. Aos dezoito dias do mês de fevereiro de 

2016 foram reunidas as comissões administrativas e de seleção do PPGBM para 

avaliação do recurso interposto pela candidata. 

Quanto à avaliação de suficiência em língua estrangeira: no entendimento das 

comissões citadas acima a candidata alcançou, com nota 7, o objetivo da avaliação que 

era de compreensão e tradução do texto solicitado. Em alguns pontos, a aluna erra na 

tradução do texto. Para exemplificar, em um dos trechos do texto está escrito: “In doing 

so, they have markedly improved specificity in its ability to cut DNA in an RNA-guided 

manner.” A tradução esperada seria próxima de “Fazendo isso, eles tem melhorado 

notavelmente a especificidade e sua habilidade de cortar o DNA de maneira guiada por 

RNA”. O candidato traduziu da seguinte forma: “Sobre isso, eles possuem um 

melhoramento específico marcante sobre a habilidade de cortar o DNA em um RNA de 

maneira guiada.” Erros similares são encontrados em algumas partes do texto. a 

comissão administrativa julgou o recurso e o considerou INDEFERIDO mantendo a nota 

7 (sete) da candidata . 

Quanto à avaliação de conhecimento específico: A prova de conhecimentos 

específicos da candidata foi revisada e houve uma mudança na nota atribuída na 

questão 7. A nota atribuída à avaliação da candidata, depois da (re) correção da prova 



foi 8,0 pontos. Logo o pedido de revisão de nota da prova de conhecimentos específicos 

foi DEFERIDO. 

Sem mais para o momento, 

Comissão Administrativa 
do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular 

 

 


