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PARECER - RECURSO RESULTADO PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

EDITAL PPGEL Nº 001/2016 

 

Em resposta ao recurso interposto pelo candidato inscrito no Processo 

Seletivo Edital PPGEL n. 001/2016, sob inscrição de número 2016025 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. De acordo com o Edital PPGEL n. 001/2016, item 5, o Processo Seletivo para 

ingresso ao Mestrado em Estudos da Linguagem é composto por 04 (quatro etapas), 

nas quais não está inclusa nenhum tipo de leitura retificadora da prova, por parte 

dos candidatos para a Comissão de Seleção, no momento de aplicação ou em 

momento posterior à publicação do resultado;  

2. De acordo com o Edital PPGEL n. 001/2016, item 5.1, Segunda Etapa, os critérios 

para avaliação da prova escrita são: 

 utilização pertinente e verticalizada dos textos indicados nas questões, 
evitando respostas evasivas e superficiais;  

 capacidade de articular as ideias e conceitos dos autores citados; 
 capacidade de reflexão e interpretação crítica das ideias e conceitos dos 

textos indicados, não se limitando a meramente reproduzir tais ideias e 
conceitos ao modo de paráfrase textual; 

 redação coesa e coerente, observando as normas do português padrão e da 
ABNT. 

2. Em relação à questão 01, referente à área de concentração, esperava-se que o 
candidato apresentasse a articulação dos conceitos de linguagem, cultura e 
identidade, em torno do uso dos termos presidente e presidenta, pontuando esse 
uso a partir de dois fragmentos textuais citados no enunciado. No entanto, o texto de 
resposta elaborado pelo candidato: 
a) apresenta uma introdução longa e digressiva, retardando a análise específica do 
foco da questão, para a qual se apresenta abordagem insuficiente; 
b) utilização não pertinente e não articulada dos textos indicados nas referências 
bibliográficas arroladas no Edital, bem como das ideias e conceitos dos autores 
citados nos textos que compõem a questão, resultando em equívocos teóricos;  
c) citação de autores e críticos que se assemelha a um elenco aleatório, com 
ausência de reflexão e interpretação crítica das ideias e conceitos citados, 
constituindo uma miscelânea de referências teóricas que não se articulam entre si; 
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d) impropriedades textuais de natureza vária, comprometendo a coesão e a 
coerência das afirmações; 
e) trechos ilegíveis, comprometendo a textualidade. 
3. Em relação à questão 02, referente à linha de pesquisa, observa-se:  
a) citação de autores e críticos que se assemelha a um elenco aleatório, com 
ausência de reflexão e interpretação crítica das ideias e conceitos citados, 
constituindo uma miscelânea de referências teóricas que não se articulam entre si; 
b) utilização de referencial teórico impróprio ao propósito da questão;  
c) equívocos analíticos em relação à teoria da literatura e ao texto ficcional citado na 
questão;  
d) impropriedades textuais de natureza vária, comprometendo a coesão e a 
coerência das afirmações; 
e) construção de parágrafos desarticulados entre si, resultando em alterações 
bruscas nos assuntos enfocados; 
f) trechos ilegíveis, comprometendo a textualidade. 

Diante do exposto, a Comissão de Seleção considera que os textos 
apresentados como resposta às questões 01 (um) e 02 (dois) não apresentam, a 
contento, conhecimento teórico, clareza, fluência, coesão e coerência necessários à 
aprovação. Assim sendo, a supramencionada Comissão mantém a nota obtida pelo 
candidato na Prova de Conhecimento específico em questão e indefere o recurso 
por ele interposto. 

 

 

Coordenação do Programa de Mestrado em Estudos da Linguagem 

Catalão-GO, aos 29 dias do mês de novembro de 2016. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Luciana Borges 

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

Linguagem e Presidente da Comissão de Seleção 

 


