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PARECER - RECURSO RESULTADO PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

EDITAL PPGEL Nº 001/2017 

 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata inscrita no Processo Seletivo 

Edital PPGEL n. 001/2017, sob inscrição de número 2017006 em relação ao resultado 

da avaliação da Prova de Conhecimento Específico e consequente exclusão da etapa 

relativa à Arguição do Projeto de Pesquisa, a Comissão do Processo Seletivo do 

referido Edital vem assim se pronunciar: 

1. As respostas às questões da prova deveriam ser entregues ao membro da 

comissão na folha de prova identificada com o cabeçalho contendo as chancelas do 

Serviço Público Federal, Universidade Federal de Goiás e Mestrado em Estudos da 

Linguagem, uma vez que esta constituía a folha oficial de resposta da prova; 

2. A prova da referida candidata apresenta uma parte transcrita na referida folha oficial 

e outra parte escrita a lápis em folhas de rascunho; 

3. A comissão efetuou, na segunda etapa, a correção da parte do texto constante na 

folha oficial de respostas e lhe atribuiu a nota correspondente de acordo com os 

critérios de correção da prova constantes no Edital PPGEL n. 2017/1, item 5.1; 

4. A nota atribuída a esse texto de resposta, conforme publicação efetuada no dia 

24/11/2017 foi de 1,5 pontos, calculados conforme grade de avaliação constante nos 

autos do Processo Seletivo e disponível na Secretaria do Mestrado em Estudos da 

Linguagem. 

Diante do exposto, e considerando como válido para avaliação nesta etapa, 
única e exclusivamente, o texto constante na folha oficial de resposta, a Comissão de 
Seleção mantém a pontuação atribuída inicialmente à prova da requerente e indefere 
o recurso interposto.  

 

Coordenação do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem 

Catalão-GO, aos 29 dias do mês de novembro de 2017. 

 

 

 

Profa. Dra. Luciana Borges 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos da 

Linguagem e Presidente da Comissão de Seleção 
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