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

Interessado: Luana Ribeiro Alves

Número do CPF: 705.481.321-94 

Alegações do recurso: Precisa e quer muito passar no programa de mestrado. 

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, o tema,
embora relevante e atual, é exposto de forma vaga e a referência à teóricos cujas
formulações deveriam embasar a discussão sobre o problema não está sustentada em
uma discussão consistente; b) sobre a demonstração de coerência na articulação entre a
discussão teórica, a proposta de estudo ou pesquisa (metodologia) e o produto
educacional, a nota é 1,5, pois o que se pretende investigar não traz elementos novos que
agreguem ao já muito explorado método de ensino Montessori; c) sobre o produto
educacional, a nota é 1,5, já que não apresenta uma relevante e inovadora proposta para
a questão já amplamente discutida sobre a inclusão escolar; 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, acentuação, concordância verbal e outros elementos linguísticos exigidos na
escrita acadêmica em norma culta. Assim, a nota final é 5,0.
Conclusão: Indeferido.
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