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PARECER - RECURSO RESULTADO 3ª ETAPA: ARGUIÇÃO DO PROJETO - 
EDITAL PPGEL Nº 001/2019 

 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata inscrita sob o número 

2019006D no Processo Seletivo Edital PPGEL n. 001/2019, referente ao 

resultado da avaliação da 3ª Etapa – Arguição do Projeto (“Esta etapa é 

eliminatória e consistirá tanto na apresentação textual quanto na defesa do 

projeto de pesquisa pelo candidato, seguida de arguição pela banca 

examinadora”), a Comissão do Processo Seletivo do referido Edital, após 

analisar os argumentos expostos pela candidata, emitiu o seguinte Parecer:  

 

1. Sobre a apresentação textual do projeto 

A requerente, ao propor o projeto intitulado “TOPOANÁLISE: RUPTURA E 

TRADIÇÃO FEMININAS EM CINZAS DO NORTE - Milton Hatoum e SERTÃO 

SEM FIM - Bariani Ortêncio”, não atende a um dos critérios de avaliação 

expressos no Edital 001/2019 (item 5.1.3.), qual seja: “pertinência do projeto à 

área de concentração do Programa de Pós-Graduação em Estudos da 

Linguagem e à Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato, conforme descrição 

neste Edital”, uma vez que, segundo Borges Filho (2008, p. 1, grifo nosso), a 

topoanálise é “uma teoria literária do espaço”, o que não é o escopo da linha 3, 

para a qual a candidata se inscreveu. 

Ao longo do projeto, a candidata não discorre sobre uma das obras que 

propõe estudar, a obra “Sertão sem fim”, de Bariani Ortêncio, contrariamente ao 

que evidenciam o título e as Referências. Ademais, das dezesseis obras listadas 

nas Referências, apenas seis foram citadas no corpo do projeto. Excetuando-se 

as quatro obras literárias listadas nas Referências, as demais não são suficientes 

a discussões e estudos da linha 3, uma vez que poderiam apenas tangenciar, de 

modo geral, eventuais estudos no âmbito da língua, linguagem e cultura, posto 

que não têm a língua como escopo de pesquisa.  
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O projeto apresenta como seu REFERENCIAL TEÓRICO (p. 4 do projeto) 

o seguinte texto: “Basearemo-nos-emos nesse projeto nas considerações dos 

estudos dos estudos da língua e linguagem, análise multiculturalismo e 

topoanálise das obras, bem como as relações humanas contidas nestas”. Em 

vista disto, a banca examinadora entende que a candidata não apresentou 

Referencial teórico (como consta no Anexo IV do edital: “Referencial teórico/ 

Fundamentação Teórica: Apresenta um panorama dos estudos teóricos que 

fundamentam cientificamente o campo escolhido e as principais referências que 

sustentam a proposta de pesquisa") e não demonstrou “capacidade de reflexão 

crítica do referencial teórico-metodológico”, conforme critério de avaliação da 

Etapa 3 do Edital 001/2019 (item 5.3.1). 

 Ainda como consta do modelo (Anexo IV do Edital), a banca examinadora  

considera que a candidata não atendeu ao item g) do roteiro (Cronograma da 

pesquisa: Contém a previsão para o desenvolvimento de cada etapa da 

pesquisa, considerando o tempo de duração do Mestrado (24 meses) e do 

Doutorado (48 meses)), uma vez que apresentou um cronograma  para 8 (oito) 

trimestres, referentes aos anos de 2017 e 2018; ressalta-se que algumas das 

atividades a serem desenvolvidas no período apresentam-se como “Depósito da 

dissertação” e “Defesa da dissertação”, em clara referência a uma pesquisa de 

mestrado e não a uma de Doutorado, nível para o qual ela se inscreveu no 

Processo Seletivo. 

No último parágrafo do item INTRODUÇÃO (no Sumário consta 

INTRODUÇÃO – TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO), consta “Os resultados 

apresentados são de caráter subjetivo, uma vez que, ao perceber a paisagem, 

a linguagem e multiculturalismo os pontos de vistas são pessoais e dependem 

de variantes como escala, método de análise, experiências de vida, visão 

empírica, entre outros aspectos, vinculados ao complexo processo da 

percepção. As amostras dos resultados obtidos e a interpretação das obras 
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são resultantes dos respectivos contextos analisados” (p. 1, com destaque 

deste parecer). Esta passagem do projeto sugere que se trata de resultados 

alcançados em estudo já realizado e não se configura como uma revisão 

bibliográfica ou resultados previstos no projeto. 

A candidata propõe como OBJETIVOS GERAL “Identificar aspectos que 

possam definir a ruptura do tratamento da Mulher ou patriarquismo, a 

identificação da tradição da mulher frente ao contexto social e topoanalises das 

obras, bem como a comparação desta e aquela”, e como OBJETIVO 

ESPECÍFICOS “Relacionar os aspectos analisados nas obras realizando uma 

análise comparativista com o tempo das obras com o contexto atual no Séc. XXI, 

em relação a tradição, tratamento da mulher e ressaltando os aspectos 

paisagem, linguagem e multiculturalismo nos mencionados romances”; no 

entanto, não apresentou, ao longo do projeto e na arguição oral, 

discussão/reflexão crítica dos conceitos que constam nestes objetivos de 

pesquisa.  

O segundo parágrafo da página 2 do projeto da candidata é uma cópia 

literal de parte do texto “A geografia e o estudo da paisagem”, postado por Mario 

Rangel no blog “A Geografia em tudo”, disponível em: 

http://mariorangelgeografo.blogspot.com/2008/10/geografia-e-o-estudo-da-

paisagem.html.  A nota de rodapé do projeto, na mesma página, é, também, uma 

cópia de uma passagem do texto “A significação do espaço no romance ‘O 

vendedor de passados’”, de autoria de Maria Emília Magalhães Martins da Costa, 

publicado em: http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/wp-

content/uploads/2014/04/silel2013_1406. pdf. No penúltimo parágrafo da 

Metodologia (p. 4), a candidata apresenta cópia não referenciada do último 

parágrafo da resenha publicada em 2000 (de autoria de Patrícia Perez Pinheiro 

Costa), pela revista Interação, da UFG, sobre a obra “Sertão sem fim”, de Bariani 

Ortêncio. Estes usos de outros textos ocorreram sem observar a normatização 

http://mariorangelgeografo.blogspot.com/2008/10/geografia-e-o-estudo-da-paisagem.html
http://mariorangelgeografo.blogspot.com/2008/10/geografia-e-o-estudo-da-paisagem.html
http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/wp-content/uploads/2014/04/silel2013_1406.%20pdf
http://www.ileel.ufu.br/anaisdosilel/wp-content/uploads/2014/04/silel2013_1406.%20pdf
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para citação direta (aspas, autor, ano e página no corpo do texto), tampouco 

estão as três obras fontes destes usos informadas nas Referências (p. 5 do 

projeto).  

 

2. Sobre a defesa oral do projeto e arguição pela banca Examinadora  

A candidata fez a defesa de projeto e respondeu às arguições sem 

apresentar reflexão crítica de conceitos e sem fundamentação teórico-

metodológica pertinente ao projeto. 

 

3. Parecer Final 

Ante o exposto e o fato de que a candidata não apresentou no recurso 

impetrado argumentos em favor de originalidade e pertinência do projeto à linha 

3 do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos da Linguagem da 

UFG/Regional Catalão, a Banca examinadora INDEFERE o recurso da 

candidata.  

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem  

 

Catalão-GO, aos 05 dias do mês de dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

Profa. Dra. Fabíola Aparecida Sartin Dutra Parreira Almeida 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos 

da Linguagem e Presidente da Comissão de Seleção 
 


