
 
 

ASSUNTO: PARECER SOBRE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À 3ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO 
DO MESTRADO EM ENSINO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PS 2016 – Edital 004/2015 
INTERESSADA: KÁTIA OLIVEIRA DE BARROS – Inscrição nº 011 
 
A candidata KÁTIA OLIVERIA DE BARROS interpõe recurso ao Resultado Final Preliminar do 
processo seletivo – “por não concordar com o resultado provisório da seleção realizada”. A 
candidata, “com base nos critérios pré-estabelecidos e divulgados antes do exame de seleção” 
apresenta os seguintes motivos para contestar, argumentar e fundamentar a interposição do 
recurso: 
 

a. A explicação de um membro da banca de que uma das possíveis orientadoras, Profa. 
Dra. Jaqueline Araújo Civardi, estava ausente, naquela ocasião da prova oral, sendo 
então substituída pela suplente da banca, Profa. Dra. Isabel Barnez Pignata, fez com 
que a candidata se sentisse prejudicada por ser avaliada na prova oral por “alguém 
que não participou da etapa anterior”, a saber, da seleção de projetos, e, além disso, 
“por não ter revelado conhecimento do projeto”, e, além disso, “apresentando indícios 
de ter lido pouco antes da prova oral o conteúdo do que se tratava”; 

b. A candidata argumenta que durante a prova oral foram lhe feitos elogios quanto à 
desenvoltura e domínio acerca das questões teórico-metodológicas, o que para ela 
significa que “a nota final da prova oral não condiz com que a banca examinadora, 
naquele momento, demonstrou à candidata"; 

c. Argumenta ainda que respondeu às três perguntas que lhe foram feitas e que, 
posteriormente às respostas, foi elogiada. Mais uma vez, a candidata argumenta que a 
nota cinco (5,0) que lhe fora atribuída “não condiz com o que aconteceu no momento 
da prova oral, tampouco com o domínio que revelou acerca do projeto que construiu e 
apresentou domínio”; 

d. No quarto motivo, a candidata tece os seguintes comentários: “na oportunidade da 
prova oral, pode não ter sido considerada 3ª Etapa do edital 004/2015, visto que foi 
injustiçada em relação à nota a ela atribuída, pois revelou domínio do conteúdo e dos 
conceitos apresentados no projeto; foi clara na articulação das ideias e apresentou 
capacidade de argumentação quando foi questionada em três perguntas”, a saber: 1. 
Se a candidata conhecia que o mestrado possuía o objetivo de apresentar um produto 
final; 2. se a candidata tinha disponibilidade para realizar as disciplinas no CEPAE à 
tarde; 3. se a candidata sabia diferenciar problema de pesquisa dos objetivos. 

e. A candidata prossegue dizendo que a única sugestão que lhe foi dada, à ocasião, era a 
de que acrescentasse ao seu objetivo geral a palavra “analisar” e que ela aceitou a 
sugestão; 

f. Por fim, a candidata diz que a nota a ela atribuída foi agressiva, uma vez que “se 
esforçou e tem domínio dos conhecimentos que foram pedidos no Edital”. 

 
Diante do exposto, a candidata solicita a revisão de sua prova oral e que a revisão seja feita 
com base nas regras estabelecidas pelo Edital e não baseada em “achismos”.  
 
Considerações acerca do presente recurso: 
  



O primeiro argumento da candidata é feito em pressuposições, quando diz que a Professora 
Dra. Maria Izabel Barnez Pignata, membro da banca, não participou da etapa anterior ao 
processo. Além  disso, tenta desqualificar a participação da professora, alegando que a mesma 
deve ter lido o projeto pouco antes da entrevista. Ora, consta no Edital 004/2015 que as 
etapas do processo de seleção serão conduzidos pela Comissão do Processo Seletivo, 
designada pela Coordenadoria do PPGEEB/CEPAE/UFG (subitem 5.3.2). Portanto, 
consideramos pouco consistente a argumentação de que algum membro da banca não estaria 
devidamente qualificado para tal avaliação. 
No que diz respeito ao segundo argumento, sobre os elogios recebidos, esses elogios foram 
feitos em relação à atitude da candidata em buscar qualificação e em relação a sua 
preocupação com o tema apresentado. Foi considerado, por um membro da banca, que uma 
dissertação que se remete ao tema proposto no projeto há de ser um elemento de 
contribuição para a formação do professor. No entanto, não houve elogios no que diz respeito 
às questões teórico-metodológicas, pois foi entendimento da banca que, pela falta de revisão 
linguística e de conteúdo do projeto, seria necessária uma defesa da candidata, sobretudo dos 
conceitos e procedimentos metodológicos do projeto proposto, o que na avaliação dos 
membros da banca foi considerada fraca. Isto é, a candidata não soube aproveitar a avaliação 
para mostrar que havia realizado uma busca na literatura de sua área, trazendo elementos que 
elucidassem o seu interesse pelo tema escolhido, haja vista que das oito referências 
bibliográficas apresentadas no projeto, apenas duas dizem respeito à formação de 
professores, sendo as demais relativas à metodologia do trabalho.   
No terceiro argumento, a candidata afirma ter respondido às questões e se coloca no lugar da 
banca avaliando a si própria.  
No quarto argumento, a candidata diz ter revelado domínio do conteúdo e dos conceitos 

apresentados no projeto. Mais uma vez, a candidata se autointitula avaliadora de si mesma.  

Essa não foi a avaliação realizada pela banca.  A banca considerou que a candidata, ao invés de 

se colocar como uma pesquisadora do assunto, a todo momento que interrogada, recorria à 

sua experiência individual para responder às questões.  A candidata, de fato, respondeu às 

questões que ela menciona no quarto argumento, mas não foram, de fato, as questões 

mencionadas por ela que a fizeram receber a nota cinco (5,0). Por último, foi considerado pela 

banca que, apesar da importância do tema trazido, a exposição da candidata, na defesa do 

projeto, foi insuficiente para sua aprovação, tendo em vista que elementos importantes como 

ampliação do escopo da literatura que subsidia o objeto de estudo, a exposição de conceitos 

no que refere à formação de professores, assim como a ausência de um maior rigor com a 

linguagem apresentada precisavam ser reelaborados. Diante do exposto, a coordenação do 

PPGEEB /CEPAE/ UFG INDEFERE a solicitação da requerente. 

 
 

Goiânia, 30 de novembro de 2015. 
 
 

 


