
	
 

PROCESSO SELETIVO (PS) da 9a TURMA do PPGEEB 
EDITAL 001/2020 - Retificado 

Resposta à interposição de Recurso à 2a Etapa do Processo Seletivo – Prova Oral  
 
Interessado(a): Natália Dutra Costa 
Número de Inscrição: 158 

Alegações do recurso:  
O interessado afirma que o Projeto de Pesquisa atende ao que foi solicitado no Edital 
001/2020, em que pretende desenvolver uma pesquisa envolvendo a cultura material 
como fonte para o trabalho com o ensino de História na educação básica. O candidato 
alega que defendeu “o projeto incluindo dos diferenciais da pesquisa como solicitado 
pela banca”. Alega que respondeu aos questionamentos quanto ao produto educacional, 
isto é, uma sequência didática que resultaria em um e-book disponível online de 
maneira gratuita. “Houve o questionamento quanto à avaliação deste produto e 
defendeu-se a criação de um blog ou rede social em que os docentes que usassem o e-
book pudessem dialogar com a pesquisadora. Além disso, observa-se também bom 
domínio da fundamentação teórica e conceitos usados no projeto, algo que foi destacado 
positivamente pela banca”. 

Do mérito:  
Ao analisar o recurso, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo do PPGEEB, 
referente ao Edital 001/2020, verificou que não houve erro material ou formal na 
avaliação da 2a Etapa do PS. O projeto tem bom referencial teórico e, na prova oral, o 
candidato esclareceu muito bem como o campo será delimitado. Entretanto, a banca 
chamou atenção para o fato de que os objetivos do projeto não se relacionam com o 
produto educacional, sem o candidato responder a esse aspecto. O candidato possui 
clareza sobre como iria coletar os dados para a sua pesquisa, mas não como esses dados 
seriam analisados por ele e nem como o produto educacional seria analisado. A maneira 
como o candidato propôs para testar o produto educacional não é consistente, pois o 
produto deveria ser testado na escola campo em que ele seria aplicado para que ele 
pudesse defendê-lo, isto é, antes de ele ser disponibilizado em algum blog ou rede 
social. Desse modo, o interessado não atendeu ao nível de exigência necessário para ser 
aprovado, faltando consistência quanto aos procedimentos metodológicos mais claros, 
atendendo, assim, parcialmente aos critérios de avaliação contidos no edital. 
Conclusão: Indeferido. 

Goiânia, 27 de novembro de 2020. 
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