
 

PARECER DA BANCA DE CORREÇÃO PARA ANÁLISE DE RECURSO DO CANDIDATO – INSCRIÇÃO 
N. 211 – A UMA VAGA PARA O MESTRADO EM ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
PPGEEB/CEPAE/UFG  

De acordo com o Edital 004/2015 – PS 2016 a aprovação do candidato na Prova Oral, que tem 
como base o seu Projeto de Pesquisa, deve ter média mínima exigida de 7,0 (sete) pontos de 
um total de 10 (dez) pontos, assim distribuídos: a) domínio do conteúdo e dos conceitos 
apresentados - 3,0 (três); b) clareza na articulação de ideias – 3,0 (três); c) capacidade de 
argumentação – 4,0 (quatro). 

A candidata Renata Dias Dutra obteve nota 8,0 (oito) na Prova Oral, de acordo com os dados 
fornecidos e reafirmados pela Banca Examinadora após apreciação de seu recurso: 
“Questionada sobre conceitos fundamentais no pré-projeto e o referencial teórico, a candidata 
apresentou argumentos que justificam a nota 8,0 (oito)”. 

Dessa forma, a candidata está aprovada nesta etapa da seleção. Porém, ao somar a nota da 
Prova Oral à da Prova Escrita, a candidata ficou com média final de 7,5 (sete e meio). Essa 
média classificou a candidata em 35º lugar no resultado final preliminar da seleção. Conforme 
o referido edital, em seu item 4, o Programa ofertou 30 (trinta) vagas para o curso de 
Mestrado em Ensino na Educação Básica e assim a candidata está classificada mas não 
aprovada, pois o Programa disponibilizou apenas as 30 (trinta) vagas que constam do referido 
edital.  

Nesse sentido, a coordenação esclarece ainda que: 

 A candidata será chamada, se surgirem vagas, até o limite de sua classificação, após o 

período de matrículas dos trinta candidatos classificados e aprovados. 

 A candidata foi aprovada com nota 7,0 (sete) na Prova Escrita do PS 2016 e o período 

para recorrer dessa 2ª etapa foi entre os dias 5 e 6 de novembro de 2015, sendo 

portanto, anterior ao seu recurso.  

 Todos os candidatos obtiveram sua classificação na 4ª etapa, conforme subitem 5.3.2, 

do Edital PPGEEB nº 004/2015.  

Diante do exposto, a Coordenação do PPGEEB/CEPAE/UFG mantém o INDEFERIMENTO da 

interposição do recurso da candidata Renata Dias Dutra, inscrita no PS 2016/PPGEEB, sob o 

número 211.                                   

 Goiânia, 21 de novembro de 2014. 

 


