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PROCESSO SELETIVO -  TURMA 2018 

EDITAL 001/2017 
 

Resposta à interposição de Recurso à 2ª Etapa do Processo Seletivo – Avaliação de 
projetos - atendendo ao item 6.3 do edital 

 
 
Interessado: Rosana Patrícia Leal Magalhães Alcântara  
Número de Inscrição: 110  
 
 
Alegações do recurso:  
A candidata alega que para ser selecionado o projeto deveria estar em conformidade com 
o “Formulário Padrão de Elaboração de Projetos de Pesquisa” e que caso não estivesse 
seria desclassificado. Alega que há disponibilidade de professores para a orientação e 
que não existem no edital critérios que regem a presente seleção.  
 
 
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 avaliação do referido projeto, uma vez que, apesar de preencher todas as itens do 
formulário, há inconsistência teórica na fundamentação do projeto e na justificativa da 
aplicabilidade do Protocolo Spikes na educação básica. Apesar de estar preenchido no 
formulário, cada item é alvo de avaliação no que se refere à sua qualidade. Além disso, o 
EDITAL 001/2017, em seus itens 4.7 e 5.3.2 (2ª etapa), determina que “As vagas serão 
preenchidas de acordo com a classificação obtida pelo candidato e a 
disponibilidade dos orientadores” e os projetos devem ser redigidos, exclusivamente, 
no “Formulário Padrão de Elaboração de Projetos de Pesquisa (modelo disponível no 
site do Programa: https://pos.cepae.ufg.br) e receberão o conceito ‘selecionado’ ou 
‘não selecionado’, de acordo com os critérios estabelecidos nesse formulário (conforme 
ANEXO I, deste edital) e atendendo à disponibilidade dos professores para a 
orientação.” Portanto, o edital apresenta nesses itens e também no formulário os 
critérios objetivos de avaliação. Por fim, a disponibilidade do orientador está vinculada ao 
interesse de pesquisa por parte dele, bem como da avaliação do projeto, resultando em 
“selecionado” ou “não selecionado”. No que diz respeito ao anexo do recurso, “Defesa 
Escrita de Projeto”, esse tipo de defesa  seria feita oralmente em uma etapa posterior, ou 
seja, na prova oral, realizada exclusivamente pelos projetos selecionados. 
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Conclusão: 
Indeferido. 

Goiânia, 04 de dezembro 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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