
PROCESSO SELETIVO (PS) da 10a TURMA  do PPGEEB
EDITAL 002/2021 -

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

Interessado: Iracy Maria Rodrigues

Número do CPF: 26412861149

Alegações do recurso:
O interessado solicita informação sobre os pontos negativos do Projeto de Pesquisa

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 6.1.2.1 do edital. As notas obtidas pelo candidato em cada um
desses critérios foram as seguintes: a) sobre a apresentação e a delimitação do tema e
do problema, com justificativa fundamentada e convincente, a nota é 1,0, pois embora o
tema sobre as dificuldades de leitura e escrita de alunos dos 6º anos seja exposto, a
concepção que sustenta a discussão e consequente limitação da questão a ser
investigada não apresenta um conhecimento atualizado da ampla produção acadêmica
acerca do processo de letramento (alfabetização); 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, a nota é 1,0, pois o que se planeja
como procedimento para se chegar à alfabetização vai de encontro com uma concepção
discursiva de linguagem e, em consequência, de um resultado que possa levar o
estudante a um letramento social; c) sobre o produto educacional, a nota é 1,0, já que a
proposta de produção de um curta que apresente o resultado da pesquisa não deixa clara
como uma única atividade de rimas e entrevistas com participantes poderão dar conta de
representar o complexo processo de letramento; e d) quanto à demonstração de
conhecimento da organização textual do discurso acadêmico, a nota é 1,0, já que o texto
apresenta problemas de coesão e coerência advindos do uso inadequado de pontuação e
outros elementos linguísticos exigidos na escrita acadêmica em norma culta. Assim, a
nota final é 4,0.
Conclusão: Indeferido.

Goiânia,21 de setembro de 2021.
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