
PROCESSO SELETIVO (PS) da 11a TURMA  do PPGEEB
EDITAL 001/2022

Resposta à interposição de Recurso à 1a Etapa do Processo Seletivo – Projeto de
Pesquisa

Interessada: Núbia Parreira Dorneles Machado

Número do CPF: 027.079.641-07

Alegações do recurso: A candidata solicita revisão de nota e justificativa da avaliação de
acordo com os critérios do Edital

Do mérito:

Ao analisar o recurso, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo do PPGEEB,
referente ao Edital 001/2022, verificou que não houve equívocos material ou formal na
avaliação da 2a etapa, mantendo as notas obtidas pela candidata nos critérios de
avaliação, de acordo com o tópico 6.2.1.1 do edital. A avaliação foi feita segundo os
critérios descritos a seguir: a) sobre a apresentação e a delimitação do tema e do
problema, com justificativa fundamentada, o tema é exposto de forma ampla, sem
delimitação do problema a ser investigado e a referência aos teóricos cujas formulações
deveriam embasar a discussão sobre o problema não está sustentada em uma discussão
consistente, faltando aprofundamento com relação ao objeto da pesquisa; b) sobre a
demonstração de coerência e consistência na articulação entre a discussão teórica, a
proposta de estudo ou pesquisa (metodologia) e proposta de produto educacional,
segundo os objetivos apresentados, faltam melhor articulação e fundamentação que
sustente tal articulação, bem como a compreensão do tipo de pesquisa proposto como
pesquisa-ação; c) sobre o produto educacional, a proposta se limita à elaboração de um
material para a formação dos professores, o que não contempla uma divulgação científica
e que vislumbre uma solução para a situação de formação dos professores da educação
básica ou de apoio, conforme levantado como objeto da pesquisa; e d) quanto à
demonstração de conhecimento da organização textual do discurso acadêmico, o texto
apresenta problemas de coesão e coerência no desenvolvimento do raciocínio e clareza
das ideias, advindos da coesão e coerência textual exigidos na escrita acadêmica em
norma culta.

Conclusão: Indeferido.

Goiânia, 22 de julho de 2022.
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