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

 

Interessada: Pollyana Moreira de Castilho 

Número do CPF: 01231345101  

 

Alegações do recurso:  

A candidata solicita revisão da nota com base nas seguintes alegações: 1) sua “dedicação, 
trajetória pessoal, acadêmica e profissional”; 2) potencial do projeto já que tem como tema 
“um assunto de extrema necessidade de ser trabalhado na Educação Básica e com 
urgência.” 3) Ela também argumenta que, apesar das considerações feitas pelas 
professoras arguidoras quando da realização da prova oral serem  considerações “justas” 
, ela acredita que pode vir a “fazer um trabalho de excelência”, já que estará sendo orientada 
pelos professores do Programa e que essa parceria pode vir a render “bons frutos para a 
universidade, para as escolas e cmeis, para a comunidade”. 4) Ela alega, por fim, que a 
proposta é “imprescindível na formação continuada dos professores e professoras”. 

 

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 pela candidata 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 
as seguintes: a) “Clareza quanto à natureza aplicada da pesquisa”: 2,0 (0 a 3,0); b) “Domínio 
do conteúdo e dos conceitos apresentados no projeto e capacidade de argumentação e 
articulação das ideias”: 1,0 (0 a 3,0); c) “Clareza quanto à natureza do produto educacional”: 
2,0 (0 a 4,0). Nota final: 5,0. 

 

Conclusão: 

Conclui-se pelo indeferimento do recurso. 

Goiânia, 21 de outubro de 2021. 
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Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 
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