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PARECER - RECURSO RESULTADO 3ª ETAPA ARGUIÇÃO DO PROJETO 

EDITAL PPGEL Nº 001/2018 

 
Em resposta ao recurso interposto pelo candidato inscrito sob o número 2018035 no 

Processo Seletivo Edital PPGEL n. 001/2018, referente ao resultado da avaliação da 

3ª Etapa – Arguição do Projeto de Pesquisa, a Comissão do Processo Seletivo do 

referido Edital, após analisar os motivos expostos pelo candidato, emitiu o seguinte 

Parecer: 

Indeferido. 

 
Faz-se necessário esclarecer que esta comissão seguiu rigorosamente as normas 

previstas no Edital 001/2018. Especialmente, no que se refere aos argumentos 

interpostos pelo candidato, destaca-se que os critérios constam publicados no Edital, 

de modo que os candidatos tiveram acesso desde sua publicação ao que seria 

solicitado. Nesse sentido, conforme item 5. DO PROCESSO SELETIVO (p.7) do 

referido edital, a 3ª Etapa constitui-se da seguinte forma: 

 
3ª Etapa: 

a) 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, com atribuição de 

nota de zero (0) a dez (10,0), sendo sete (7,0) a nota mínima para 

aprovação, observando os seguintes critérios: 

- articulação dos itens do projeto, sugeridos no anexo IV deste Edital; 

- fundamentação teórico-metodológica pertinente ao projeto; 

- redação coesa e coerente, observando as normas do Português padrão e 

da ABNT; 

- pertinência do projeto à área de concentração do Programa de Pós- 

Graduação em Estudos da Linguagem, à Linha de Pesquisa escolhida pelo 

candidato, conforme descrição neste Edital; 

- clareza e coerência na defesa do projeto; 

- capacidade de articulação entre conceitos e ideias utilizados no projeto; 

- capacidade de reflexão crítica do referencial teórico-metodológico. 
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O destaque da citação acima é instrutivo, uma vez que o candidato demonstra 

desconhecimento sobre o que seria avaliado (Projeto de Pesquisa e Defesa do 

Projeto de Pesquisa) e como seria avaliado (critérios publicados em edital). A nota 

desta etapa é, portanto, resultado da articulação entre a apresentação textual e 

defesa do projeto de pesquisa. No mais, ter participado de programas de iniciação 

científica ou de grupos de pesquisa não se configura critérios para a 3ª Etapa, 

conforme o Edital 001/2018 (p.7). 

 
 
 
 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

Catalão-GO, aos 6 dias do mês de dezembro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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