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EDITAL N° 05/2016 - 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 – 2016

Requerente: Jefferson de Souza Maia

Parecer da Comissão de seleção:

(   ) Deferido   ( X ) Indeferido 

Justificativa:

Na resposta da questão 1 o candidato não apresenta de modo claro o seu problema e objetivos em 
relação ao seu projeto de pesquisa, afirmado apenas de modo vago que “meu projeto de mestrado 
tenta  estudar  as  relações  sociais  éticas através das novas descobertas  da neurociência,  isto  é, 
dissertar sobre problemáticas e entender como as relações sociais são aos olhos da nova ciência, 
bem como suas implicações e limites, além de criticar (não no sentido pejorativo, mas no sentido 
de que a própria ciência vive da crítica e da dúvida, ou seja, da ideia científica do não existir 
verdades absolutas) afim de explorar esse tema que vai além da ética, sociologia, neurociência e 
filosofia, pois já foi dito, é um tema interdisciplinar”. Como se observa, não se depreende daí qual 
é o problema de pesquisa, nem tampouco são apresentados os objetivos da mesma. Além disso, o 
candidato não cumpriu de modo satisfatório a exigência em estabelecer os vínculos de seu projeto 
de pesquisa com a bibliografia indicada no edital, se atendo a uma rápida referência bibliográfica, 
sem  a  necessária  argumentação.  Considerando,  entretanto,  o  desempenho  do  candidato  na 
resposta à questão 2, a comissão de seleção decide alterar a nota do requerente para 5,0, mantendo 
a desclassificação do candidato. 

 Mossoró-RN, 22 de fevereiro de 2016.

Prof. Dr. Marcos de Camargo Von Zuben
Coordenador do PPGCISH/Presidente da Comissão de Seleção
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