
 

 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

Resultados dos Recursos – Prova Escrita 

 

Juliana Alves da Guarda – deferido  

Leon de Assis Silva – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 

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

a. coesão e coerência do texto (1,5) – em se tratando deste critério, o candidato 

não apresenta clareza na exposição das ideias. Essa falta de clareza prejudica o 

entendimento por parte do leitor, interferindo na coerência do texto.  

 b. adequação à norma padrão da língua portuguesa (1,5) – em se tratando 

deste critério, o candidato apresenta vários problemas de acentuação, pontuação, 

concordância verbal e regência. Além disso, comete desvios de uso quanto à norma 

padrão do Português Brasileiro.  

 c. adequação ao texto argumentativo (2,0) – o candidato atendeu minimamente 

a este critério. 

 

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) – em se 

tratando deste critério, faltou ao candidato clareza de conceitos em relação ao tema 

proposto para desenvolvimento. 

b. estabelecimento de relações e posicionamentos críticos acerca das 

informações expostas (2,0) – em se tratando deste critério, o candidato o atendeu 

minimamente. 

c. uso dos excertos da prova (1,5) – em se tratando deste critério, o candidato 

não utilizou os excertos integrantes da prova de forma apropriada, com citações diretas 

ou indiretas, nem mostrou sua percepção das inter-relações entre eles. 

 

A Comissão de Seleção reavaliou a prova e, tendo em vista as questões 

apresentadas, mantém a nota atribuída pelos corretores. 

 

 



Loyd Gabriella Melo Ferreira – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 

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

a. coesão e coerência do texto (1,5) – em se tratando deste critério, a candidata 

não desenvolveu as ideias apresentadas de forma eficiente.  

 b. adequação à norma padrão da língua portuguesa (1,5) – em se tratando 

deste critério, a candidata apresentou problemas de acentuação, pontuação, concordância 

verbal e regência.  

 c. adequação ao texto argumentativo (2,0) – em se tratando deste critério, a 

candidata não apresentou ponto de vista concreto a respeito do tema, nem defesa eficiente 

de um ponto de vista. 

 

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) – em se 

tratando deste critério, a candidata não indicou conhecer conceitos e perspectivas teóricas 

subjacentes à Educação em linhas gerais.  

b. estabelecimento de relações e posicionamentos críticos acerca das 

informações expostas (2,0) – em se tratando deste critério, a candidata não conseguiu 

relacionar posições críticas acerca do tema em exposição.  

c. uso dos excertos da prova (1,5) – em se tratando deste critério, a candidata não 

utilizou os excertos integrantes da prova, não fez citações diretas ou indiretas, nem 

mostrou percepção das inter-relações entre eles.  

 

A Comissão de Seleção reavaliou a prova e, tendo em vista as questões 

apresentadas, mantém a nota atribuída pelos corretores. 

 

 

Tatielle Goulart Carvalho – indeferido, conforme esclarecimentos abaixo. 

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

a. coesão e coerência do texto (1,5) – em se tratando deste critério, a candidata o 

atendeu satisfatoriamente. 

 b. adequação à norma padrão da língua portuguesa (1,5) – em se tratando 

deste critério, a candidata apresentou problemas de ortografia, pontuação, concordância 

verbal e períodos longos com orações intercaladas não desenvolvidas completamente.  

 c. adequação ao texto argumentativo (2,0) – em se tratando deste critério, a 

candidata o atendeu satisfatoriamente, porém fora do tema proposto pelo enunciado da 

prova. 

 



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) – em se 

tratando deste critério, a candidata apresentou conceitos, porém fora do tema proposto 

pelo enunciado da prova. 

 

b. estabelecimento de relações e posicionamentos críticos acerca das 

informações expostas (2,0) – em se tratando deste critério, a candidata apresentou 

posições críticas, porém fora do tema proposto pelo enunciado da prova. 

 

c. uso dos excertos da prova (1,5) – em se tratando deste critério, a candidata não 

utilizou os excertos integrantes da prova a contento.  

 

A Comissão de Seleção reavaliou a prova e, tendo em vista as questões 

apresentadas, mantém a nota atribuída pelos corretores. 

 

 

 

 

Jataí (GO) 24 de outubro de 2016. 

 

 

 

 

Comissão de Seleção 

 


