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PARECER - RECURSO RESULTADO  2ª ETAPA: PROVA ESCRITA ESPECÍFICA 

DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA 

DO PROGRAMA - EDITAL PPGEL Nº 001/2019 

 
Em resposta ao recurso interposto pela candidata inscrita sob o número 2019010D no 

Processo Seletivo Edital PPGEL n. 001/2019, referente ao resultado da avaliação da 

2ª Etapa – Prova de Conhecimento Específico, a Comissão do Processo Seletivo do 

referido Edital, após analisar os motivos expostos pela candidata, emitiu o seguinte 

Parecer: 

INDEFERIDO 

 

Parecer: A banca examinadora entende que o recurso apresentado pela candidata não 

apresenta argumentos suficientes para a alteração da nota, considerando os seguintes 

aspectos: i) a candidata não argumenta em relação aos critérios de avaliação 

apresentados no referido Edital, e devidamente aplicados pela banca na correção da 

prova, mas pretende questionar o próprio edital ao indicar suposto desequilíbrio entre a 

bibliografia das linhas, sendo que recursos ao edital deveriam ter sido apresentados em 

momento anterior, quando de sua publicação; ii) ao direcionar o recurso especialmente 

a aspectos externos aos textos apresentados como resposta às questões, como tempo 

da prova, localização da sala e outros, a candidata novamente se concentra em 

aspectos que não se aplicam ao presente tipo de recurso previsto nesta etapa; iii) a 

candidata não apresenta elementos teóricos e analíticos  que estariam presentes no 

texto de resposta da prova que possam indicar erro de correção ou de aplicação dos 

critérios e do conteúdo requerido para resposta esperada pela banca; iv) os enunciados 

das duas questões indicavam explicitamente que os textos constantes na bibliografia 

específica da Linha 2 deveriam ser acionados nas respostas: na questão 01, no texto 

do enunciado está escrito “nas obras que constam na Bibliografia Geral do Edital 

001/2019” e na questão 02 consta “bem como o conjunto das indicações bibliográficas 

constantes no Edital PPGEL , 001/2019”, portanto, a afirmação da candidata de que os 

textos da bibliografia, além dos fragmentos citados, não eram requeridos é 
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improcedente; v) os textos de resposta apresentados pela candidata não atendem ao 

que foi pedido nas questões: a) a primeira é composta basicamente por uma digressão 

sobre tipos de linguagem e outras artes, sem demonstrar a articulação dos conceitos 

citados no enunciado com o poema e charge disponibilizados de forma pertinente e em 

relação à charge, apresenta conclusão equivocada sobre seu sentido; b) a segunda 

constitui uma leitura descritiva/ explicativa do poema, com apenas uma breve incursão 

teórica ao final. Diante do exposto, a Banca Examinadora mantém a nota divulgada no 

Resultado da presente etapa e julga improcedente o recurso apresentado. 

 

 

 
 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem 

Catalão - GO, aos 27 dias do mês de novembro 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 
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