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CPF:  201.484.958-77 

 

Candidata do Processo Seletivo do Programa de Pós-graduação Profissional em Educação – 

Mestrado em Educação - Linha de Pesquisa: Processos educativos – Linguagens, Currículo e 

Tecnologias 

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar. 

 

Assunto: Resposta ao Recurso 

 No recurso impetrado pela candidata cujo CPF tem como número: 201.484.958-77, 

contra o resultado da primeira fase do Processo Seletivo, Etapa 1 - Divulgação da relação de 

candidatos aprovados e não aprovados na Avaliação dos Anteprojetos de Pesquisa, a 

candidata requer a revisão da nota do seu anteprojeto junto à banca avaliadora deste processo 

seletivo de mestrado, alegando a incompreensão da nota que obteve. 

Em relação às justificativas e aos argumentos apresentados para a defesa do 

anteprojeto, para chegar a este escore, a Comissão Examinadora, constituída por 

pesquisadores do programa seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos pelo edital que 

reza sobre estes itens. A banca constituída para revisão do resultado relacionado ao 

anteprojeto intitulado: “O envolvimento da família nas atividades propostas da sala na faixa 

etária de 0 a 3 anos", atendendo ao recurso impetrado pela candidata decidiu pela alteração da 

nota atribuída anteriormente de 6,0 (seis) para 7,2 (sete e dois décimos), conforme 

argumentos abaixo justificados. 

 

 Objetivos, Justificativa e Questão de Pesquisa (até 2 pontos)   

 

O texto do anteprojeto é suficientemente claro em relação aos objetivos, à 

justificativa e à questão de pesquisa, mas carece de precisão quando trata de 

articulá-los.  

1,2 

Temática que deseja estudar e/ou questão de investigação que servirá como base 

da investigação que pretende desenvolver. Deverá estar em consonância com: 1) 

a linha do programa; 2) a área de atuação do corpo docente do programa, com 

sua devida fundamentação teórica (até 5 pontos). 

 

O texto do anteprojeto indica a temática, porém, esta é apresentada com relativa 

3,5 



consistência argumentativa, principalmente em relação à revisão de literatura 

apresentada. 

Metodologia e Processo de desenvolvimento da investigação (até 1 ponto)  

 

O texto do anteprojeto indica de forma razoável os itens metodológicos a serem 

desenvolvidos. 

0,5 

Possíveis Contribuições da investigação para a melhoria da Educação Básica 

(até 1 ponto)  

 

O texto do anteprojeto indica e esclarece as contribuições para a melhoria da 

Educação Básica. 

1,0 

Adequação das Referências e uso correto das normas da ABNT (até 1 ponto) 

 

O texto do anteprojeto apresenta de forma adequada as normas para as referências. 

1,0 

  

 

Diante do exposto, a banca CONSIDERA que os argumentos apresentados justificam 

a nota do anteprojeto, pois sua avaliação pautou-se nos critérios estabelecidos pelo edital do 

referido processo seletivo e, portanto, é favorável em MUDAR a nota anteriormente atribuída. 

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 

Comissão de Seleção do PPGPE 


