
 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 

 

A Comissão de Seleção responsável pelo Processo Seletivo/2017 do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal de Goiás/Regional Jataí (Edital 04/2016 PPGE) torna público os 

critérios de correção das provas integrantes do referido processo. 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – PROVA ESCRITA 
 

A) REDAÇÃO: 5,0 PONTOS, distribuídos conforme os critérios descritos abaixo:  

 a. coesão e coerência do texto (1,5) – este item levará em conta a construção do texto 

escrito pelo candidato, analisando como ele concatena as partes componentes do referido, de modo 

a torná-lo uma unidade, usando os elementos coesivos (pronomes e demais elementos referenciais, 

como conjunções, dentre outros) e como apresenta e desenvolve suas ideias, fazendo isso 

sequencialmente, formando um circuito, sem que haja contradição. 

 b. adequação à norma padrão da língua portuguesa (1,5) – este item levará em conta o 

domínio da norma padrão da Língua Portuguesa na sua modalidade escrita. Deverão ser observados 

usos gramaticais, como concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, acentuação e 

pontuação, além de vocabulário adequado ao registro formal. 

 c. adequação ao texto argumentativo (2,0) – este item deverá levar em conta a 

apresentação e desenvolvimento de, pelo menos, uma estrutura básica de texto argumentativo, 

composto de: (1) apresentação de ponto de vista; (2) defesa de ponto de vista. Apresentar esta 

estrutura básica seria pelo menos metade da nota do item. Aquele que for além disso e o fizer 

eficientemente terá direito à nota total.  

 

B) CONTEÚDO: 5,0 PONTOS, distribuídos conforme os critérios descritos abaixo:  

 

a. apresentação de conceitos e/ou perspectivas teórico-metodológicas, bem como 

desenvolvimento das mesmas conforme solicitação da questão (1,5) – este item levará em conta 

se o candidato indica conhecer conceitos e perspectivas teóricas subjacentes à Educação em linhas 

gerais, bem como se consegue desenvolver uma linha de pensamento teórico que vá ao encontro do 

que o enunciado da questão solicita. 

b. estabelecimento de relações e posicionamentos críticos acerca das informações 

expostas (2,0) – este item levará em conta se o candidato consegue relacionar posições críticas 

(conflituosas ou não) acerca do tema em exposição, deixando claro seu posicionamento acerca do 

referido. 

c. uso dos excertos da prova (1,5) – este item levará em conta se o candidato, ao longo de 

seu texto, utiliza os excertos integrantes da prova, de forma apropriada, com citações diretas ou 



indiretas, mostrando sua percepção das inter-relações entre eles, assim como dos pressupostos ali 

explorados, clara ou veladamente, de forma a se posicionar a seu respeito. 

 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – PROJETO 

 

1 – Tema pertinente e atual, coerente com a linha de pesquisa indicada Até 1,5 

2 – Justificativa convincente e objeto de estudo bem delimitado Até 1,0 

3 – Objetivos claros e coerentes com o objeto de estudo apresentado Até 1,0 

4 – Fundamentação teórica coerente e adequada com o objeto de estudo proposto Até 2,0 

5 – Método e procedimentos metodológicos definidos e adequados ao objeto de 

estudo, com as fases de pesquisa claramente relatadas 
Até 2,0 

6 – Texto claro, objetivo com linguagem correta conforme as normas da 

ABNT 
Até 2,5 

Total 10,0 

 

 

QUESTÕES PARA A PROVA ORAL 

 

1. Defesa adequada da viabilidade acadêmica do projeto apresentado em relação à linha de 

pesquisa indicada e aos trabalhos acadêmicos do futuro orientador, e prontidão para executar 

eventuais alterações propostas pelo orientador. (3,0) 

 

2. Exposição oral do embasamento teórico utilizado na prova escrita e no projeto. (3,0) 

 

3. Maturidade acadêmica para desenvolver uma pesquisa em nível de Mestrado, bem como 

para produzir e defender uma dissertação dentro dos prazos máximos definidos. (2,0) 

 

4. Disponibilidade para cursar disciplinas oferecidas ao longo da semana de segunda a sexta-

feira, em um dos turnos regulamentares da instituição, bem como para participar das demais 

atividades do programa. (1,0) 

 

5. Possibilidade de participar do Programa e de demais atividades sem bolsa. (1,0) 


