
 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte 
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEC 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPEG 

Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais – FAFIC 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas - PPGCISH 

BR 110, Km 46 –  Rua Prof. Antônio Campos, s/n – Bairro Costa e Silva  
Fone/Fax: (0**84) 3312-2128 – CEP: 59-625-620 – Mossoró/RN 

Home Page: http://propeg.uern.br/ppgcish E-mail: 

ppg.cienciassociais@uern.br 
 

 

EDITAL N° 04/2017 - PPGCISH/UERN 

   A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas – 

PPGCISH, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, torna público pelo 

presente Edital, a reposta aos recursos interpostos face ao resultado da prova escrita. 

  

RESPOSTA A RECURSOS – PROVA ESCRITA – SELEÇÃO PPGCISH – 2017 

 

Requerente: Francisca Jeanne da Silva 

Parecer da Comissão de seleção: 

( X ) Deferido   (   ) Indeferido  

Justificativa: 

Conforme o solicitado, após a revisão, a banca emitiu nota 7,0, estando assim a candidata apta a 

passar para a próxima fase. Aguardamos a apresentação do currículo Lattes (1 via encadernada) e  

3 vias do projeto encadernadas separadamente. 

 

Requerente: Emmanoel Antas Filho 

Parecer da Comissão de seleção: 

(   ) Deferido   ( X ) Indeferido  

Justificativa: 

O candidato não apresenta, de forma clara, o problema a ser pesquisado e a argumentação é 

desenvolvida de forma confusa e repetitiva. Quanto a utilização de Michel Foucault, não há uma 

relação estabelecida com o tema a ser pesquisado, a saber, a “transdisciplinaridade” e o que o 

candidato chama de “pacificação social”, conceitos não trabalhados na resposta da questão. 

Os critérios para avaliação das provas foram três: compreensão da bibliografia indicada e precisão 

conceitual, ordenamento lógico e clareza dos argumentos e adequação à norma culta. Tendo isso 

em vista, mantemos a nossa nota original. Mossoró-RN, 22 de fevereiro de 2016. 
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Requerente: Caio Cesar Coelho Nunes 

Parecer da Comissão de seleção: 

(   ) Deferido   ( X ) Indeferido  

Justificativa: 

O candidato não apresenta previamente seu objeto de estudo e discorre de forma genérica sobre 

vários autores na primeira questão e não relaciona suficientemente, e de modo articulado, suas 

contribuições. Os autores comentados na prova apresentam perspectivas teóricas bastante 

diversas, o que dificulta a realização de um diálogo interdisciplinar consistente. 

 

Requerente: João Lindemberg Bandeira Lima 

Parecer da Comissão de seleção: 

(   ) Deferido   ( X ) Indeferido  

Justificativa: 

O candidato apresenta uma articulação frágil ao discutir os autores Chartier, Ginzburg, Giddens, 

Blumer e Cardoso, que apresentam perspectivas teóricas bastante diversas, o que dificulta a 

realização de um diálogo interdisciplinar consistente. Quanto ao objeto a ser estudado, percebese 

a ausência de uma possível metodologia ligada a um corpus documental já previamente 

selecionado, além de objetivos bastante genéricos e de difícil operacionalização. 

 

 
Profa. Dra. Maria Cristina Rocha Barreto 

Coordenadora do PPGCISH/Presidente da Comissão de Seleção 
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