
JULGAMENTO DOS RECURSOS EM RELAÇÃO AOS RESULTADOS PRELIMINARES
Processo Seletivo n. 01/2016

CANDIDATO JULGAMENTO

CPF: 080.242.456-20 - Instituições
Conveniadas

RECURSO DEFERIDO – Após o reexame da prova, à luz
do recurso, a comissão de seleção, acata parte da
argumentação do requerente, considerando acertadas as notas
atribuídas pelo avaliador A. A nova média do candidato
passa para 7,1.

CPF: 349.140.068-63 - Servidores Estáveis da
UFSCar

RECURSO DEFERIDO – Constatou-se erro material, isto é,
erro de digitação, da nota da candidata Vilma Martins de
Ataide. A nota correta é 2,00 e não 2,50 no item apresentação,
o que gerou alteração em sua média final para

CPF: 349.140.068-63 - Servidores Estáveis da
UFSCar

RECURSO INDEFERIDO – Sobre o subitem conclusão, a
argumentação proposta para justificar o recurso é casuística.
Percebe-se também que a mesma é incoerente, haja vista, a
simplicidade argumentativa apresentada na prova. Sobre o
conteúdo, cabe adiantar que o candidato usou apenas 57 das
100 linhas disponíveis para explorar sua argumentação. O
baixo grau de complexidade argumentativa e a síntese
pautada no senso comum indicam a manutenção da nota. Por
fim, no que tange a linguagem é importante frisar que citar
nomes corretos da bibliografia ou mencionar as ideias-forças
centrais não significam usar adequadamente a terminologia
técnica.

CPF: 311.780.718-71 - Servidores Estáveis
da UFSCar

RECURSO INDEFERIDO – No quesito apresentação
lembremos que 1,25 em 2,00 representa 62,5% da nota total
máxima para o mesmo, o que indica uma nota acima da
média aritmética simples. Todavia, a qualidade textual
apresentada foi incompatível com uma valoração maior. A
conclusão teve nota zero pois se pautou no senso comum, em
que pese mobilizar nominalmente os autores. No que tange o
conteúdo, mais uma vez a nota obtida não é percentualmente
insignificativa, atingindo 50%. Entretanto, o tema proposto,
para ser trabalhado adequadamente precisava mobilizar as
três (3) indicações bibliográficas básicas, o que não foi feito.
Cabe reforçar que no texto corrente encontramos, entre outros
exemplos, vícios de linguagem (páginas 8 e 10), erros de
pontuação (páginas 8, 37, 40, 44), erros de acentuação
(páginas 47 e 80), e ortografia (página 81). Todos os outros
itens foram tratados de maneira aquém da qualidade
necessária que justifiquem o aumento da nota. Para o
indeferimento, dentre outros motivos, cabe dizer que há
superficialidade do pedido, a exemplo da solicitação de
revisão por menção a conceitos técnicos na prova, quando se
buscava que o candidato se valesse de uma análise crítica na
dissertação.

CPF: 370.080.248-00 - Servidores Estáveis
da UFSCar

RECURSO INDEFERIDO – Ao recurso impetrado, cabe
dizer que a requerente desconhece a diferença entre nota de
corte e média aritmética simples, quando pronuncia que o
avaliador (sic) entendeu que a mesma “nem ao menos” tinha
atingido a média. Se a nota foi 6,0 e a média é 0 a 10 é 5.
Ou seja, a qualidade textual e argumentativa da candidata está
acima da média. Todavia, abaixo de nota de corte que é de



70% do total de 10. É fato que uma correção de uma prova
dissertativa pode ser subjetiva, como aludido pela requerente.
Em função disso, no processo seletivo do PPGGOSP, são
definidos 3 itens, 10 subitens e 2 avaliações distintas, com
dois professores doutores, buscando minimizar a
subjetividade a partir de parâmetros plenamente
transparentes. Cabe dizer também que a expectativa que os
candidatos têm sobre suas próprias escritas é igualmente
subjetiva. Outrossim, a nota dada, como supracitado, não é
monocrática, sendo a média gerada a partir de duas correções
distintas, existindo a prática de uma terceira correção, quando
a comissão de seleção verifica discrepância significativa entre
as notas nas avaliações já feitas, o que não foi o caso. A
releitura da prova, motivada pelo recurso, não trouxe nenhum
elemento novo que justifique uma valoração maior que a já
dada.

CPF: 084585658-89 - Servidores Estáveis
da UFSCar

RECURSO INDEFERIDO – O recurso apresentado tem
caráter meramente argumentativo e não reivindicatório ou de
solicitação. Todavia, a partir do argumento apresentado,
constatou-se equívoco, uma vez que o texto da prova da Fase
2, do processo seletivo não necessitava estar referenciada na
bibliografia. Antes, pelo contrário, a bibliografia mínima
deveria servir de suporte teórico, para se interpretar a questão
proposta, conforme explícito no edital (VI.4.6).
Assis indefiro o recurso.

CPF: 084585658-89 - Servidores Estáveis
da UFSCar

RECURSO INDEFERIDO – É fato que uma correção de
uma prova dissertativa pode ser subjetiva, como aludido pelo
requerente. Em função disso, no processo seletivo do
PPGGOSP, são definidos 3 itens, 10 subitens e 2 avaliações
distintas, com dois professores doutores, buscando minimizar
a subjetividade a partir de parâmetros plenamente
transparentes. Cabe dizer também que a expectativa que os
candidatos têm sobre suas próprias escritas é igualmente
subjetiva. Outrossim, a nota dada, como supracitado, não é
monocrática, sendo a média gerada a partir de duas correções
distintas, existindo a prática de uma terceira correção, quando
a comissão de seleção verifica discrepância significativa entre
as notas nas avaliações já feitas, o que não foi o caso. A
releitura da prova, motivada pelo recurso, não trouxe nenhum
elemento novo que justifique uma valoração maior que a já
dada.

CPF: 084585658-89 - Servidores Estáveis da
UFSCar

RECURSO INDEFERIDO – Recurso indeferido haja vista
que solicita anulação da PROVA P2 por erro material, isto é,
erro de digitação, já devidamente corrigido, sem prejuízo ao
processo como um todo.

CPF: 268.249.968-66 - Servidores Estáveis da
UFSCar

NOTA – A natureza do recurso apresentado não permite
indeferimento ou deferimento por parte dessa comissão de
seleção. Assim sendo, damos carga ao recurso, com seu
encaminhamento à CPG do PPGGOSP com cópia para a
Procuradoria Federal junto à UFSCar.

São Carlos 22 de dezembro de 2016

Prof. Dr. Joelson Gonçalves de Carvalho

Presidente da Comissão de Seleção - PPGGOSP


