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EDITAL N° 03/2015 - 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.   

Requerente: Alexandre Kallew Souza Freire

Parecer da Comissão de seleção: (   ) Deferido   ( X ) Indeferido 

Justificativa:

Na resposta da questão 1, o candidato é bastante descritivo de seu projeto, não restando 
dúvida sobre o que ele deseja pesquisar. Entretanto, o enunciado da questão pede para que o 
candidato DISCORRA sobre aquelas referências que poderão contribuir para o desenvolvimento 
de seu projeto. Ao fazer referência a Morin, verifica-se apenas uma citação geral do conceito de 
“complexus”, porém, cabe ressaltar que o texto desse autor, indicado para leitura na bibliografia, 
vai muito além dessa indicação terminológica. Além do mais, é de senso comum hoje afirmar que 
tudo  é  interdisciplinar  e  transdisciplinar,  assim,  quando  diz  isso  ao  mencionar  Wolfgang  o 
candidato não detalha sua compreensão desses conceitos bem como isso se reflete na explicação 
de seu objeto no projeto. Fica claro, portanto, no texto da questão 1, o pouco domínio teórico do 
candidato, não discutindo de modo claro e aprofundado temas e conceitos presentes nas obras de 
Morin e Wolfgang. 

Na questão 2, o candidato atinge o objetivo do enunciado apenas parcialmente, uma vez 
que  se  limita  a  discutir  sobre  os  desafios  da  interdisciplinaridade  nas  ciências  humanas,  não 
abordando de forma satisfatória a sua contribuição para a compreensão da ciência e da condição 
humana. 

Quanto  ao  critério  de  adequação  à  norma  culta  da  Língua  Portuguesa,  ainda  que  se 
reconheça que a nota não seja zero (0,0), o candidato demonstra domínio insuficiente da norma 
vigente, o que pode ser comprovado pela presença de erros gramaticais básicos.

Diante do exposto a comissão de seleção decide alterar a nota do requerente para 5,0, 
mantendo a desclassificação do candidato, conforme abaixo:

AVALIAÇÃO VALOR 
ATRIBUÍDO

ITENS A 
SEREM 
AVALIADOS

Compreensão da bibliografia indicada e precisão conceitual (6,0) 3,0

Ordenamento lógico dos argumentos e clareza (3,0) 1,5

Adequação à norma culta da Língua Portuguesa (1,0) 0,5

VALOR TOTAL 5,0
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Requerente: Disraeli Davi Reinaldo de Moura

Parecer da Comissão de Seleção: (   ) Deferido   ( X ) Indeferido 

Justificativa:

A julgar pelas observações feitas referente à questão número 1, resta claro que o candidato 
não compreendeu corretamente o enunciado. Este pede para descrever resumidamente o problema 
e objetivos do projeto, e, em seguida, solicita que sejam  discutidas  as referências que podem 
contribuir para o projeto. 

A forma como o enunciado está  posto:  “discuta,  com base na bibliografia” requer  do 
candidato  a  exposição  de  referenciais  teóricos  de  uma  bibliografia,  ou  mais,  que  possam 
contribuir para a sua proposta de projeto, descrita na prova. 

A resposta da questão 1 do candidato contém quatro parágrafos. Três deles são referentes 
ao projeto e no último parágrafo limita-se a dizer: “Nesse contexto, as obras de Morin, Ketzer e 
Neuzer  ajudam na  compreensão  da  problemática,  uma  vez  que  será  necessário  transitar  por 
disciplinas  das  Ciências  Sociais  e  Humanas  e  esses  autores  podem colaborar  esclarecendo a 
importância da interdisciplinaridade”. 

Assim, fica evidente, pela resposta, que não se atendeu ao que foi solicitado no enunciado, 
uma vez que o candidato não discute, mas apenas menciona autores e faz uma observação vaga ao 
dizer que “esses autores podem colaborar”. Por fim, reafirma-se o exposto na avaliação inicial, 
qual seja, de que o candidato demonstra pouco domínio teórico, expresso na falta de compreensão 
da bibliografia indicada e na precisão conceitual, já que nenhum conceito foi discutido. 

Diante do exposto, a comissão de seleção decide pela manutenção da nota atribuída ao 
candidato: 5,5, assim distribuída:

AVALIAÇÃO VALOR 
ATRIBUÍDO

ITENS A 
SEREM 
AVALIADOS

Compreensão da bibliografia indicada e precisão conceitual (6,0)  3,5

Ordenamento lógico dos argumentos e clareza (3,0)  1,0

Adequação à norma culta da Língua Portuguesa (1,0)  1,0

VALOR TOTAL  5,5

A nota 5,5 atribuída na avaliação, considera, sobretudo, a resposta dada na questão 02. O 
edital no item 5.1, alínea “a”. que trata da prova escrita, determina que o valor da dessa prova é de 
10  pontos,  e  “para  avaliação  da  prova  escrita  serão  utilizados  os  seguintes  critérios,  com a 
respectiva  pontuação:  compreensão  da  bibliografia  indicada  e  precisão  conceitual  (6,0), 
ordenamento  lógico  dos  argumentos  e  clareza  (3,0)  e  adequação  à  norma  culta  da  Língua 
Portuguesa  (1,0)”.  A comissão  de  seleção  considerou  esses  critérios  no  conjunto  da  prova, 
avaliando-os sem distinção de peso entre as questões.

Quanto a solicitação dos pontos a serem abordados na prova, estes já se encontram na 
justificativa da revisão da prova apresentada acima.



Requerente: Osvaldo da Cunha

Parecer da Comissão de Seleção: (   ) Deferido   ( X ) Indeferido 

Justificativa:

O candidato não apresenta, no requerimento, justificativas para revisão de sua prova, o 
que a princípio invalida a solicitação. Não obstante, a Comissão de Seleção mantém a nota aferida 
pelas razões expostas a seguir:

Na questão 1,  há passagens incoerentes como “espaço espacial”.  Embora tenha citado 
Milton Santos, Foucault, Giddens e Luckman assim como exposto resumidamente o pensamento 
desses autores, o candidato  não discute, principalmente,  como esses referenciais  contribuirão 
para seu projeto: a construção de conceitos de sociologia no ensino médio, bem como os alunos 
da escola objeto de estudo apresentarem grande dificuldade de aprendizagem, conforme ele relata. 
Não se observa, assim, como o texto de Milton Santos, da área de geografia, portanto, contribuirá 
para a compreensão do ensino de sociologia e a construção de conceitos, os quais, inclusive, não 
são revelados pelo candidato. 

 Mossoró-RN, 16 de março de 2015.

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