
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

NÚCLEO INTERDISCIPLINAR DE ESTUDOS E PESQUISAS EM DIREITOS HUMANOS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM DIREITOS HUMANOS 

 

PROCESSO SELETIVO PPGIDH - EDITAL Nº 01/2020 – MESTRADO E DOUTORADO 
 
 

ANÁLISE RECURSAL RELATIVA À SEGUNDA ETAPA – MESTRADO E DOUTORADO 
PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO E 

PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 
 

 

Em atenção ao Edital de Seleção Discente de nº01/2020, especificamente quanto ao item 

7, as Bancas Examinadoras do Processo Seletivo para os Níveis de Mestrado e de Doutorado, a 

partir de análise das razões dos recursos interpostos por candidatos que não obtiveram aprovação 

na Segunda Etapa, bem como de reanálise dos conteúdos da(s) respectiva(s) prova(s) objeto de 

recurso, em deliberação recursal, apresentam manifestação conforme quadros individualizados 

abaixo.  

 
ANÁLISE RECURSAL - SEGUNDA ETAPA - MESTRADO 

 
 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

1. 

Prova de 

Conhecimento 

Específico 

1918000040 

Deliberação relativa à Prova de Conhecimento Específico 

objeto de recurso, corroborando as ponderações feitas e as 

pontuações dos Membros da Banca Examinadora, nada 

suscitando a reanálise nem tendo trazido o recurso que 

justificasse alteração. Desta forma, posicionou-se a Banca 

Examinadora pelo indeferimento e consequente 

manutenção da nota/média de 6,47. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

Questão 1 (a-0,7; b-0,67; c-0,6; d-0,6; e-0,8=3,37): Confirmada a posição de que a resposta 

recorre à bibliografia sugerida, contudo, apenas pontuando as ideias dos autores, em relativa 

articulação entre ideias e conceitos abordados, não apresentando crítica nem aprofundando na 

análise. A abordagem não foi tratada sob uma perspectiva crítica dos direitos humanos, como 

indicado na questão. A elaboração interdisciplinar relativa aos direitos humanos deixa a desejar 

na resposta. Mantida a nota/média 3,37 para a questão. Questão 2 (a-0,6; b-0,55; c-0,5; d-0,65; 

e-0,8=3,10): Verificada parca apresentação da elaboração e dos argumentos do autor. A 
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resposta contempla o debate sobre a crise da racionalidade penal moderna, mas não 

correlaciona, de forma crítica e coerente, a juridicização do público pelo sistema penal, menos 

ainda discute a relação com os direitos humanos em profundidade de análise. Não houve 

sistematização sob a perspectiva interdisciplinar, em atenção aos direitos humanos. Mantida a 

nota/média 3,10 para a questão. 

 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

2. 

Prova de 

Conhecimento 

Específico 

1918000096 

Deliberação relativa à Prova de Conhecimento Específico 

objeto de recurso, corroborando as ponderações feitas e as 

pontuações dos Membros da Banca Examinadora, nada 

suscitando a reanálise nem tendo trazido o recurso que 

justificasse alteração. Desta forma, posicionou-se a Banca 

Examinadora pelo indeferimento e consequente 

manutenção da nota/média de 6,43. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

Questão 1 (a-0,6; b-0,55; c-0,65; d-0,7; e-0,8=3,30): Confirmada a análise de resposta direta 

aos itens 1.1 e 1.2, de forma exígua e sem articulação adequada entre conceitos e ideias 

apresentadas pelos autores. As ideias não foram tratadas sob uma perspectiva crítica e 

interdisciplinar dos direitos humanos. O tema da diferença como um direito não foi discorrido 

como indicado na questão. Mantida a nota/média 3,30 para a questão. Questão 2 (a-0,6; b-0,53; 

c-0,6; d-0,7; e-0,7=3,13): Tem-se confirmado que a resposta contempla o debate sobre a crise 

da racionalidade penal moderna, mas não correlaciona, de forma crítica e coerente, a 

juridicização do público pelo sistema penal, nem discute a relação com os direitos humanos em 

profundidade de análise. Sistematização de ideias e argumentos pouco claras, a partir da 

proposição do autor. Mantida a nota/média 3,13 para a questão. 

 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

3. 

Prova de 

Conhecimento 

Específico 

1918000158 

Deliberação relativa à Prova de Conhecimento Específico 

objeto de recurso, corroborando as ponderações feitas e as 

pontuações dos Membros da Banca Examinadora, nada 

suscitando a reanálise nem tendo trazido o recurso que 

justificasse alteração. Desta forma, posicionou-se a Banca 
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Examinadora pelo indeferimento e consequente 

manutenção da nota/média de 6,34. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

Questão 1 (a-0,7; b-0,6; c-0,6; d-0,6; e-0,7=3,20): Em reanálise, verificou-se que a resposta 

demonstra pouco conhecimento do tema e, apesar de recorrer à bibliografia sugerida, não faz 

adequada articulação entre ideias e conceitos abordados pelos autores. Não houve análise em 

perspectiva crítica dos direitos humanos. Diversos temas não foram discorridos como indicado 

na questão (ética de mínimos, ética do discurso, fundamentação ético-filosófica, globalização 

neoliberal excludente, diferença com direito). As proposições do autor Marcelo Andrade sequer 

foram abordadas na resposta. Mantida a nota/média 3,20 para a questão. Questão 2 (a-0,6; b-

0,6; c-0,55; d-0,65; e-0,74=3,14): Pouca apresentação da elaboração e dos argumentos do 

autor. A resposta contempla parcialmente o debate sobre a crise da racionalidade penal 

moderna, sem correlacionar, em criticidade, a juridicização do público pelo sistema penal com 

os direitos humanos. Sistematização de ideias e argumentos não aprofundados, a partir de pouca 

elaboração da proposição do autor. Mantida a nota/média 3,14 para a questão. 

 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

 

4. 

Prova de 

Conhecimento 

Específico 

1918000187 

Deliberação relativa à Prova de Conhecimento Específico 

objeto de recurso, corroborando parcialmente as 

ponderações feitas, mas com reformulação das pontuações 

inicialmente dadas pelos Membros da Banca Examinadora, 

tendo suscitado a reanálise e as razões de recurso 

justificativa para alteração. Desta forma, posicionou-se a 

Banca Examinadora pelo deferimento parcial e 

consequente alteração da nota/média de 6,35 para 7,50. 

Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  
Questão 1 (a-0,65; b-0,6; c-0,7; d-0,6; e-0,7=3,25): O texto demonstra suficiente conhecimento 
do tema e recorre à bibliografia sugerida, ainda que em relativa articulação entre ideias e 
conceitos abordados e análise não muito aprofundada. Relativa articulação de ideias. A resposta 
faz uma articulação parcial entre conceitos e ideias apresentadas pelos autores, mas em parca 
perspectiva crítica dos direitos humanos. A elaboração interdisciplinar deixa a desejar na 
resposta, em especial, em se tratando de DHs. Alterada a nota/média da questão para 3,90 (a-
0,8; b-0,8; c-0,7; d-0,7; e-0,9=3,90). Questão 2 (a-0,7; b-0,6; c-0,5; d-0,6; e-0,7=3,1): Resposta 
curta, mas com apresentação parcial da elaboração e dos argumentos do autor. A resposta 
contempla, em parte, o debate sobre a crise da racionalidade penal moderna. Correlaciona, de 
forma razoavelmente crítica, a juridicização do público pelo sistema penal, mas não discute a 
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relação com os direitos humanos em profundidade de análise. Sistematização de ideias e 
argumentos não aprofundados, a partir de razoável elaboração da proposição do autor. Alterada 
a nota/média da questão para 3,60 (a-0,8; b-0,8; c-0,6; d-0,6; e-0,8=3,60). 

 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

5. 

Prova de 

Conhecimento 

Específico 
1918000205 

Deliberação relativa à Prova de Conhecimento Específico 

objeto de recurso, corroborando parcialmente as 

ponderações feitas, mas com reformulação das pontuações 

inicialmente dadas pelos Membros da Banca Examinadora, 

tendo suscitado a reanálise e as razões de recurso 

justificativa para alteração. Desta forma, posicionou-se a 

Banca Examinadora pelo deferimento parcial e 

consequente alteração da nota/média de 6,40 para 7,15. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

Questão 1 (a-0,75; b-0,65; c-0,7; d-0,6; e-0,7=3,40): Em reanálise, entende-se que os conceitos 

e as ideias relacionadas aos fundamentos ético-filosóficos para os direitos humanos, ao mínimos 

éticos e à ética do discurso foram contemplados de forma superficial, mas presentes. A 

perspectiva de Andrade foi relativa e em frágil associação com a proposição de Candau. 

Resposta em relativo conhecimento do tema e da bibliografia sugerida, mas não aprofunda na 

análise das ideias e conceitos. A abordagem não foi tratada sob uma perspectiva crítica dos 

direitos humanos. A nota/média atribuída para a questão, em reavaliação, foi 3,70 (a-0,8; b-0,75; 

c-0,7; d-0,75; e-0,7=3,70). Questão 2 (a-0,6; b-0,5; c-0,6; d-0,6; e-0,7=3,00): Reforça-se que a 

resposta apresenta perspectiva pouco crítica relativa à questão da desigualdade, sem pertinente 

articulação dos temas de políticas públicas e trabalho negro no Brasil com o campo dos direitos 

humanos. Relativa apresentação da elaboração e dos argumentos do autor. A abordagem 

conceitual e histórica deixa a desejar, ainda que haja descrição sobre os temas do texto, há parca 

reflexão. Alterada a nota/média da questão para 3,45 (a-0,75; b-0,7; c-0,6; d-0,7; e-0,7=3,45). 

 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

1. 1918000155 

 

Deliberação relativa à Prova de Língua Estrangeira objeto 

de recurso, corroborando as ponderações feitas pelos 

Membros da Banca Examinadora, nada suscitando a 

reanálise nem tendo trazido o recurso que justificasse 
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Prova de 

Língua 

Estrangeira 

alteração. Desta forma, posicionou-se a Banca 

Examinadora pelo indeferimento e consequente 

manutenção da avaliação REPROVADO. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

Em reanálise, verificou-se que o(a) Candidato(a) acertou a resposta para a Questão 1, objetiva 

de múltipla escolha, consistente em análise de verdadeiro ou falso para as assertivas propostas, 

com resposta assinalada para a letra “c”, portanto, correta, e antes não computada como certa. 

Entretanto, restam corroboradas as ponderações de que as respostas para as discursivas não 

foram condizentes com o que fora pedido, tendo a redação em Português das mesmas indicado 

não compreensão suficiente do texto no idioma Inglês. A saber, a Questão 2 está errada, pois 

o(a) Candidato(a) escreveu ser “a política da tolerância” como a mais satisfatória para os Direitos 

Humanos, quando a resposta certa seria “uma política de direitos é um arranjo mais satisfatório 

do que uma política de tolerância”, pois, segundo o texto, os direitos nos levam "além da 

tolerância" (Em Inglês: We would probably also agree that a politics of rights is a more satisfactory 

arrangement than a politics of tolerance. (...) In that sense, rights take us “beyond toleration.”). 

Para a Questão 3, foi indagado o que seria, na elaboração do texto, posto como essencial. E a 

resposta dada não foi condizente com a chave de correção: “No entanto, embora tenhamos 

prazer em analisar a política além da tolerância, acreditamos que o conceito e a prática da 

tolerância ainda sejam essenciais” (Em Inglês: However, even though we are happy to analyze 

politics beyond toleration, we believe that the concept and practice of toleration are both still 

essential.). Para a Questão 4, cuja pergunta foi sobre o que é apontado pelo texto como uma 

séria questão, a resposta esperada seria “a séria questão de saber se realmente conseguimos 

transcender completamente a lógica da tolerância e se a proibição da palavra pode não nos 

cegar para a tolerância em certas situações que ainda se repetem”, ainda que de forma 

interpretada e não em tradução literal (Em Inglês: Essential, because we can raise the serious 

question whether we have really succeeded in transcending altogether the logic of toleration, and 

whether banning the word may not blind us to the case for forbearance in certain situations that 

still recur). Mas, na resposta do(a) Candidato(a), tem-se: “Questão 04: Conforme a ideia, é 

apontado como uma séria questão o fato de que se realmente tivermos sucesso mudando 

completamente a lógica da tolerância, e se proibindo a palavra não ofuscamos todos os casos 

de préconceito será certo que essas situações voltarão a ocorrer. O entusiasmo livre com pouca 

adesão é desumano como vimos em outros modelos históricos”. Somado ao apontado, cumpre 

registrar erros de tradução e interpretação quanto a expressões/palavras que alteram o sentido 

da proposição textual: “fanatismo liberal” (Em Inglês: liberal zealotry), posto em resposta com 

sendo “entusiasmo livre”; e “still recur” (Em Português: “ainda se repetem”) colocado como 

“voltarão a ocorrer”. Desta forma, mesmo em reconsideração da avaliação, entende a Banca 

Examinadora não ter havido capacidade do(a) candidato(a) em demonstrar suficiência na língua 
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estrangeira de sua livre escolha, bem como ter sido equivocada sua intelecção de texto e 

expressão em língua portuguesa. 

 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

2. 

Prova de 

Língua 

Estrangeira 

1918000216 

Deliberação relativa à Prova de Língua Estrangeira objeto 

de recurso, corroborando parcialmente as ponderações 

feitas pelos Membros da Banca Examinadora, mas tendo a 

reanálise e as razões de recurso trazido justificativa para 

alteração. Desta forma, posicionou-se a Banca 

Examinadora pelo deferimento e consequente avaliação 

como APROVADO. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

Candidato(a) errou a resposta para a questão objetiva de múltipla escolha (Questão1), 

consistente em análise de verdadeiro ou falso para as assertivas propostas, demonstrando 

interpretação equivocada de proposições retiradas do texto. Entretanto, em reavaliação das 

respostas para as questões discursivas, em especial, Questões 3 e 4, há consonância com o 

que fora pedido, tendo remetido à compreensão do texto no idioma Inglês e alcance da 

indagação formulada pela interpretação em resposta dada. Não foi feita tradução literal para as 

respostas em Português, o que não representa erro, tendo as respostas contemplado a chave 

de correção. Restou, pois, demonstrada capacidade do(a) Candidato(a) em suficiência na língua 

estrangeira de sua livre escolha, em intelecção de texto e expressão em língua portuguesa 

aprováveis. 

 
Prof. Mauro Machado do Prado 

Presidente da Banca Examinadora - Mestrado 
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ANÁLISE RECURSAL - SEGUNDA ETAPA - DOUTORADO 

 
 
 

Nº de 
ORDEM DO 
RECURSO 

Nº de 
INSCRIÇÃO 

DELIBERAÇÃO RECURSAL 

 

 

 

 

1. 
1918000105 

Deliberação relativa à Prova de Conhecimento Específico 

objeto de recurso, corroborando parcialmente as 

ponderações feitas, mas com reformulação das pontuações 

inicialmente dadas pelos membros da Banca Examinadora, 

tendo suscitado a reanálise e, com efeito, a alteração da 

pontuação. Desta forma, posicionou-se a Banca 

Examinadora pelo deferimento parcial e consequente 

alteração da nota/média de 6,15 para 7,01. Portanto, o 

recurso foi deferido e o candidato está aprovado para a 

próxima etapa do processo seletivo. 

 
Como observações consubstanciadas de reanálise, tem-se:  

Questão 1 (a-0,60; b-0,60; c-0,50; d-0,60; e-0,85 = 3,15): Retomando a análise da questão, 

verificou-se que, de fato, o texto apresentado pelo(a) candidato(a) é bastante sucinto e muito 

demonstrativo, não revelando uma criticidade quanto à bibliografia de referência, tampouco a 

tomando como postulado. No entanto, a resposta é pertinente e está razoável e objetivamente 

explicitada quanto aos conceitos trabalhados pelos autores. A conexão com os mínimos éticos, 

embora careça de maior aprofundamento, é adequada aos pressupostos teóricos. O traço 

interdisciplinar também deixa a desejar, embora possa ser minimamente considerado. Considerando-

se, portanto, esses aspectos, a nota/média atribuída para a questão, em reavaliação, foi 3,52 (a-

0,70; b-0,65; c-0,60; d-0,65; e-0,92 = 3,52). Questão 5 (a-0,60; b-0,50; c-0,50; d-0,60; e-0,80 = 

3,00): A reanálise permitiu corroborar os fundamentos da avaliação inicial. A resposta também é 

muito sucinta e não aprofunda devidamente a discussão conceitual de políticas públicas ou 

desigualdades raciais. O(a) candidato(a) faz uma passagem rápida sobre os temas da questão sem 

adensar a escrita, apesar de responder adequadamente à questão formulada. A dimensão dos 

direitos humanos é abordada, embora falte um melhor desenvolvimento à resposta. Contudo, há 

pertinência teórica e adequação conceitual na elaboração do texto. Sendo assim, a nota/média da 

questão foi alterada para 3,49 (a-0,65; b-0,65; c-0,60; d-0,67; e-0,92 = 3,49). 
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Prof. Magno Luiz Medeiros da Silva 

Presidente da Banca Examinadora – Doutorado  
 

 
Profa. Helena Esser dos Reis 

Coordenadora do PPGIDH – PRPG – UFG  
 
 

Goiânia, 11 de novembro de 2019. 


