
1  

 
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: Sheila Moreira Borges Peixoto 
Número de Inscrição: 202 

Alegações do recurso:  
A interessada afirma que devido ao fato de ter obtido a nota 9,0 na 1ª etapa do Processo 
Seletivo, também a defesa oral do Projeto de Pesquisa intitulado “Ressignificando a 
Avaliação Escolar: possíveis caminhos para a inclusão” atendeu ao que foi solicitado no 
Edital 001/2020.  
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 processo, relativo à sustentação oral do projeto escrito, devido às 
seguintes constatações da Banca: 1. quando o candidato apresentou sua argumentação 
oral com base nos autores utilizados no projeto escrito, demonstrou que o conceito de 
avaliação escolar para pessoas com deficiência ainda segue muito atrelado à mera 
superação de testes e provas, indo em direção a questões emocionais e/ou de 
socialização (ex.: observar se o menino com deficiência avançou na organização do 
caderno…; verificar a qualidade de seu comportamento em relação aos colegas nos 
corredores, no intervalo…) e não aos aspectos de seu desenvolvimento cognitivo 
promovido pela escolarização básica formal; 2. o candidato não atua na educação básica 
e sugere que o produto educacional, em formato de E-book, traga “modelos que deram 
certo”, como referência de práticas que devam ser adotadas por escolas de educação 
básica das quais ela não faz parte; 4. o candidato é professor de ensino superior e, desta 
forma, não dispõe de um campo de pesquisa definido para o desenvolvimento de um 
projeto que atenda às especificidades do PPGEEB/CEPAE/UFG, cujo enfoque central é o 
ensino na educação básica. Em suma, o candidata demonstrou não estar atualizado e/ou 
ciente das inúmeras pesquisas, estudos e discussões sobre avaliação escolar e educação 
inclusiva já há muito em curso, em Goiás e no restante do país.  
Conclusão: 
Indeferido. 

Goiânia, 27 de novembro de 2020. 
 

Prof. Dr. Marcos Antonio Gonçalves Júnior 
Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 
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Vice-Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 


