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PROCESSO SELETIVO (PS) da 10a TURMA do PPGEEB 

EDITAL 002/2021 

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

 

 

Interessado(a): Maike Soares de Souza 

Número do CPF: 05883735169 

 

Alegações do recurso:  

O candidato, ao contestar a média obtida na prova oral, apresenta as seguintes alegações: 
“ (...) a convocação (...) trazia como horário 17:00 - 17:20. Neste sentido, contesto o 
resultado que concretizou-se em 5, pois realizei a apresentação-defesa do projeto no tempo 
de 5 minutos e nessa perspectiva gostaria de ressaltar que os 15 minutos restantes foram 
direcionados para as perguntas. Entretanto, é preciso destacar que no edital não constava 
que seria assim essa divisão do tempo, uma vez que na convocação como exposto são 20 
minutos para a prova, logo é evidente que durante a parte dos questionamentos consegui 
responder com êxito todas as perguntas e assim um dos pontos mais cobrado foi 
relacionado ao produto educacional, sendo que durante os 5 minutos em que apresentei 
não consegui abordar totalmente o mesmo, mas no momento das perguntas respondi 
pontualmente e este é o ponto principal, já que no edital não constava essa divisão de 
tempo, a parte dos questionamentos são sim parte da apresentação oral, ou seja, ao 
responder as perguntas nos 15 minutos eu estava defendendo meu projeto e logo sanando 
as dúvidas e cumprindo os requisitos, por fim toda a etapa deve ser considerada como 
arguição oral, pois como já dito, o edital fala em ‘apresentação oral’, compreendo todo o 
tempo! Neste sentido peço que seja revista a nota da etapa em questão.” 

 

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 6.2.3 do edital. As notas obtidas pelo candidato em cada um desses critérios foram 
as seguintes: a) “Clareza quanto à natureza aplicada da pesquisa e ao produto 
educacional”: O candidato apresentou falta de clareza quanto aos procedimentos 
metodológicos da pesquisa. Nota 1,0; b) “Domínio do conteúdo e dos conceitos 
apresentados no projeto”: Em relação ao conteúdo o candidato apresentou pouco domínio 
teórico acerca dos diferentes aspectos que envolvem a inserção das tecnologias digitais na 
escola e que foram anunciados de modo disperso no projeto. Nota 2,0; c) “Capacidade de 
argumentação e articulação das ideias em relação à defesa do projeto apresentado”: 
Durante a explanação do projeto e das respostas dadas no momento da arguição, o 
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candidato demonstrou dificuldade de síntese e de argumentação teórica, tanto com relação 
à metodologia da pesquisa, quanto do objeto da mesma. Nota 2,0. Nota final: 5,0. 

 

Conclusão: 

Indeferido. 

Goiânia, 21 de outubro de 2021. 
 
 

 
Prof. Dr. Evandson Paiva Ferreira 

Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 
 

 Profa. Dra. Roberta Carvalho Cruvinel  
Vice-coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 


