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Análise dos recursos

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária -

PPGEAS,  no uso das suas atribuições e atendendo ao calendário previsto no Edital

003/2019,  torna  público  aos  interessados  a  análise  dos  recursos  referentes  ao

resultado  preliminar  dos  Exames  de  Suficiência  em  Língua  Estrangeira  (Inglês)  e

Conhecimentos Específicos.

• Recurso 1, candidato inscrição número 02, solicitação de mudança de resposta

correta  da Questão 01  do Exame de Conhecimentos  Específicos  da Linha 2

indeferida:

Motivo: A Comissão concluiu que não houve erro material na elaboração e correção

da referida questão. Com relação ao tempo do resultado, quando utilizado o meio de

cultura,  são  necessárias  48h  para  o  seu  desenvolvimento.  Existem  métodos

enzimáticos, citados no recurso, cuja resposta pode ser obtida em 24 ou ate 18h.

• Recurso 2, candidato inscrição número 31, solicitação de alteração de nota nos

Exames  de  Suficiência  em  Língua  Estrangeira  (Inglês)  e  Conhecimentos

Específicos indeferida:

Motivo: A  Comissão  recorrigiu  os  Exames  de  Suficiência  em  Língua  Estrangeira

(Inglês) e de Conhecimentos Específicos da candidata e sua nota foi mantida.

• Recurso 3, candidato inscrição número 39, solicitação de alteração do gabarito

da  Questão  07  do  Exame  de  Suficiência  em  Língua  Estrangeira  (Inglês)

indeferida:

Motivo: A  Comissão  avaliou  o  pedido  do  candidato,  que  solicitou  mudança  na

alternativa correta da referida questão. Segundo o recurso, o candidato alega que o

objetivo do artigo analisado na questão não era “revisar artigos que abordam como o

fosforo  e  o  nitrogênio  de  esgotos  sanitários  são  empregados  na  agricultura”
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(alternativa D). Embora essa tenha sido uma das etapas do trabalho cientifico citado

na  questão,  claramente  não  foi  o  seu  objetivo  (“revisar  artigos”,  mas  com  que

finalidade?).

• Recurso 4, candidato inscrição número 39, solicitação de anulação da Questão

03 do Exame de Suficiência em Língua Estrangeira (Inglês) indeferida:

Motivo: A Comissão avaliou o pedido do candidato, que solicitou anulação da questão

03, recorrendo ao sentido da palavra “biased” em vários dicionários. No entanto, no

contexto de análise de dados e estatística, pode-se encontrar em vários dicionários

diferentes a tradução de “biased” para “tendencioso”.

Goiânia, 14/02/2020

Prof. Joel Vasco - Coordenador do PPGEAS/EECA/UFG
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