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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: Paulo Henrique Alves de Souza 
Número de Inscrição: 188 
Nota obtida da Prova Escrita: 6,7 
 
 
 
Alegações do recurso: 
O candidato, em seu recurso, tece interpretações sobre as obras indicadas no edital, 
alegando que suas respostas às questões corroboram sua interpretação, atendendo aos 
“preceitos do conhecimento dialético e multifacetado que caracterizam a seleção das 
obras, bem como o trato científico com os fenômenos objetivo de análise de cada uma”, 
segundo as palavras do próprio candidato.  
 
 
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, pois os enunciados de cada umas das questões 
solicitavam objetivamente que fossem apresentadas respostas, segundo o ponto de vista 
dos autores de referência, e não segundo o ponto de vista do candidato ou segundo o 
critério de seleção das obras desses autores. A questão 1 solicitava uma discussão sobre 
o fracasso escolar e suas implicações no processo de ensino e de aprendizagem, 
segundo o ponto de vista de Carvalho (2013). A questão 2 indagava o papel do professor 
no acontecimento pedagógico, tendo em vista as demandas discursivas da 
contemporaneidade, de acordo com a discussão apresentada por Aquino (2014). Por fim, 
a questão 3 solicitava discorrer como Sacristán (2000) analisa a ação dos agentes 
mediadores ao condicionarem a relação entre as práticas docentes e o currículo prescrito. 
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Desse modo, conclui-se que as respostas apresentadas atenderam parcialmente aos 
critérios de avaliação indicados no edital, quais sejam: adequação ao tema, domínio do 
conteúdo apresentado na bibliografia indicada, exposição de ideias e argumentos com 
coerência e coesão textuais 
 
Conclusão: 
Indeferido. 
 

Goiânia, 10 de novembro de 2017. 
 

 
 

Profa. Dra. Elisandra Filetti-Moura 
Coordenadora do PPGEEB/CEPAE/UFG 

 
 

Prof. Dr. Marcos Antonio Gonçalves Júnior 
Vice-Coordenador do PPGEEB/CEPAE/UFG 
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