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PROCESSO SELETIVO -  TURMA 2018 

EDITAL 001/2017 
Resposta à interposição de Recurso à 1o Etapa do Processo Seletivo - Prova Escrita 

- atendendo ao item 6.3 do edital 
 
Interessado: Karla Francyele de Araújo Lopes 
Número de Inscrição: 029 
Nota obtida da Prova Escrita: 5,7 
 
Alegações do recurso: 
A candidata alega que acredita ter conseguido “abordar o tema, dentro da perspectiva dos 
conteúdos apresentados pelos autores indicados”. Em relação à questão 1, alega ter 
detalhado os 3 elementos implicados na atividade de ensino e no processo de 
aprendizagem, além de ter argumentado a visão do autor. E sobre a questão 2, alega ter 
abordado os diferentes fatores considerados por Aquino (2014), quanto ao papel do 
professor no acontecimento pedagógico. Sobre a questão 3, alega ter realizado uma 
“reflexão” referente aos “mediadores de conhecimento”. Alega ainda que não utilizou a 
última página da prova devido a orientação recebida no dia de aplicação da prova.  
 
Do mérito: 
Ao analisar o recurso, a Comissão de Seleção do Processo Seletivo (Turma 2018) – 
PPGEEB, referente ao Edital 001/2017, verificou que não houve erro material ou formal 
na correção da referida prova, primeiramente, porque as repostas apresentadas atendem 
parcialmente ao critério de avaliação referente à qualidade da exposição de ideias e 
argumentos com coerência e coesão textuais (critério 3 do edital). O critério 1 do edital 
referia-se à adequação ao tema e o critério 2 consistia no domínio do conteúdo 
apresentado na bibliografia indicada.  
No que se refere à questão 1, a resposta apresentada está adequada, com exceção do 
aspecto referente ao critério 3. Obteve nota 2,6 pontos.   
Em relação à questão 2, a resposta aborda apenas parcialmente os fatores considerados 
por Aquino (2014), deixando de abordar os slogans contemporâneos, sua discursividade e 
como isso afeta o trabalho do professor e sua formação. Assim, atendeu parcialmente ao 
critério 1, obtendo nota 1,8 pontos, na questão. 
No que se refere à questão 3, seu enunciado não solicitava uma “reflexão”, assim, a 
resposta apresentada atende parcialmente aos critérios 1 e 2. Obteve nota 1,3 pontos, na 
questão.  
Ainda, no que se refere à alegação de que recebeu orientação para não usar a última 
página da prova, é possível verificar que, no layout do Caderno de Questões e de 
Respostas” havia informações e indicações suficientes para orientar o candidato: a capa 



 2 

da prova continha informação sobre local para a respostas; após cada questão, havia um 
espaço indicado com linhas e com o a indicação escrita “Resposta-questão 3”; e o rodapé 
do caderno também continha indicação sobre o local da resposta. Havia a orientação de 
que o verso das folhas não poderiam ser utilizados, por isso, na questão 3, foi 
disponibilizada também uma folha subsequente, devidamente indicada no caderno de 
questões, para redação da resposta. Além disso, os aplicadores da prova alegam ter dado 
as orientações corretas, no que se refere a esse aspecto.  
 
Conclusão: 
Indeferido. 

Goiânia, 10 de novembro de 2017. 
 

 
Profa. Dra. Elisandra Filetti-Moura 

Coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 
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