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Em atendimento ao pedido de recurso do candidato, Adriana Gusmão Antunes,

sob o número de inscrição 114, na terceira etapa do Processo Seletivo do Curso de

Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, pontua-

se que:

Considerando os critérios adotado pela banca para avaliação da prova de

apresentação oral do referido candidato:

 Apresentou RELATIVA clareza das ideias na articulação do projeto com objetivos

e metodologia, sendo classificada na suplência em relação a outros candidatos.

Para garantir um processo seletivo justo e que dê aos candidatos igualdade de

oportunidades, na terceira etapa seletiva, observa-se a qualidade do projeto; a clareza

do candidato no que quer pesquisar, coerência entre ideias e articulação com a

bibliografia, sendo selecionado o candidato que consiga demonstrar isso a banca, não se

restringindo na eventual disponibilidade do candidato em se colocar a disposição para

mudanças no projeto em caso de aprovação.

O pleito da vaga cuja linha abre-se para orientação em projetos que versem sobre o

ensino de língua materna e língua inglesa se dá pela possibilidade do orientador transitar



pelas áreas e pela necessidade de formação de profissionais da referida área nesta região.

A seleção está arraigada à qualidade dos projetos e coerência do candidato em

apresentá-lo, não priorizando um área em detrimento da outra, visto que o edital

contempla essas possibilidades bem como, no resultado do processo seletivo 2018, há

aprovados com projeto voltado para ensino de língua portuguesa

Ressalta-se que a avaliação se dá no processo seletivo, dentro das etapas, com critérios

estabelecidos pela comissão de organização, não sendo feita análise do currículo ou

memorial do candidato.

Nesses termos, recurso INDEFERIDO.
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