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PROCESSO SELETIVO (PS) da 10a TURMA do PPGEEB 

EDITAL 002/2021 

Resposta à interposição de Recurso à 2a Etapa do Processo Seletivo – Prova Oral  

 

 

Interessado(a): Elaine de Azevedo Batista Silverio 

Número do CPF: 915.361.621-91 

 

 

Alegações do recurso:  

 

A candidata apresenta as seguintes alegações: “(...) solicita a revisão da nota atribuída a 
Prova Oral referente a esse processo seletivo: considerando os critérios de avaliação 
apresentados no edital; considerando a subjetividade presente nessa avaliação (que estou 
nesse processo de tentativa de aprovação há alguns anos e que estou na busca do 
equilíbrio conforme avaliações anteriores - ora muitos objetivos, ora poucos; ora muito 
específico, ora muito abrangente; ora sincera quanto às fragilidades, ora defende a 
perfeição; etc.); considerando ainda que me senti prejudicada por fatores externos 
(chegada abrupta da minha mãe que me desconcentrou), que também não é de 
responsabilidade dos avaliadores; considerando que reconhecer fragilidades no texto 
escrito significa avaliação crítica e postura de amadurecimento e crescimento científico (já 
que o texto foi construído anteriormente e que na prova oral já se foi um período que não 
se estagna); considerando a busca de superar os sentimentos de tristeza, fracasso, 
frustração, desmotivação e incompetência que me acometeram diante de mais uma 
reprovação (minha auto avaliação inclusive em decorrência de todo o processo da prova 
seria a aprovação); considerando principalmente a pertinência do tema em questão, tanto 
para a educação e sociedade hoje quanto para as gerações futuras, solicito 
respeitosamente a análise das notas atribuídas pelos avaliadores, tendo uma chance, 
mínima que seja, de continuar participando do Processo seletivo em questão. Solicito as 
notas atribuídas aos critérios para novamente tentar corrigir os erros analisados e agradeço 
a oportunidade de participar de mais esse processo formativo de amadurecimento pessoal 
e profissional.”  

 

Do mérito:  

Ao analisar o recurso, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo do PPGEEB, referente 
ao Edital 002/2021, verificou que não houve erro material ou formal na avaliação da 2a 
etapa, mantendo as notas obtidas pelo candidato nos critérios de avaliação, de acordo com 
o tópico 6.2.3 do edital. As notas obtidas pela candidata em cada um desses critérios foram 
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as seguintes: a) “Clareza quanto à natureza aplicada da pesquisa”: 2,0; b) “Domínio do 
conteúdo e dos conceitos apresentados no projeto e capacidade de argumentação e 
articulação das ideias”: 2,0 c) “Clareza quanto à natureza do produto educacional”: 2,0. 
Nota final: 6,0. 

Durante a realização da “2 a Etapa - PS/2021 - Prova oral” a referida candidata apresentou 
falta de clareza no que tange à proposta do Produto Educacional. Evidenciou ainda 
debilidade significativa na formulação e delimitação do objeto e dos objetivos específicos 
da pesquisa. Ademais, os argumentos apresentados no recurso são fundamentalmente de 
ordem pessoal e subjetiva, não oferecendo argumentos de natureza técnica, conceitual ou 
pedagógica que viabilizem a reformulação desta etapa de seu processo avaliativo. 

 

Conclusão: 

Indeferido. 

 

Goiânia, 21 de outubro de 2021. 
 
 

 
Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira 

Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 
 

 Profa. Dra. Roberta Carvalho Cruvinel 
Vice-coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 


