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RESULTADO RECURSOS PROVA ESCRITA – DOUTORADO

LINHA 1: FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRÁTICAS DA DOCÊNCIA

INSCRIÇÃO CPF NOTA RESULTADO RECURSO/PARECER

64638 841.718.203-91 ZERO

INDEFERIDO
Em resposta ao recurso do candidato, ratifico a nota atribuída à prova
escrita esclarecendo que: de acordo com o Edital nº 03/2021 –
PPGEd/CCE/UFPI:
4.2.1 A Segunda Etapa consistirá na produção de um texto dissertativo de
tema a ser sorteado no dia e horário da prova (21/10/2022 – às 8h), por
linha de pesquisa, e deverá conter, no mínimo 05 (cinco) laudas
completas e, no máximo de 07 (sete) laudas.
4.2.6 Será atribuída nota 0,0 (zero) à prova escrita do candidato que
incorrer em qualquer um dos critérios de desclassificação a seguir:
d) Produzir texto escrito inferior a 5 (cinco) laudas completas.

65132 022.655.253-59 5,7 INDEFERIDO
Em resposta ao recurso do candidato, ratifico a nota atribuída à prova



INSCRIÇÃO CPF NOTA RESULTADO RECURSO/PARECER

escrita esclarecendo que o texto produzido, mesmo contendo referências
sobre a temática, não apresenta consistência teórica e problematização,
além de apresentar problema de compreensão textual
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RESULTADO RECURSOS PROVA ESCRITA – DOUTORADO

LINHA 5: POLÍTICAS EDUCACIONAIS E GESTÃO DA EDUCAÇÃO

INSCRIÇÃO CPF NOTA RESULTADO RECURSO/PARECER

65516 809.736.043-87 5,5

INDEFERIDO
Com base nos critérios estabelecidos, afirmamos que o candidato
pouco dialogou com autores recomendados e quando o fez,
limitou-se a colocar o pensamento dos autores, sem colocá-lo
dentro de um quadro argumentativo com coesão e coerência. Em
relação ao desenvolvimento do texto, o candidato tem dificuldade
para analisar e sintetizar as ideias, especialmente sobre o tema
sorteado. Procurou inserir o tema sorteado em sua argumentação
sem seguir uma linha argumentativa encadeada. O texto tem
problemas de correção de linguagem e não parte de uma
problematização que pudesse nortear as expectativas do leitor, o
que tornou a leitura do texto pouco fluente.

64990 714.789.063-91 6,0

Em resposta ao recurso do candidato, ratifico a nota atribuída à
prova escrita esclarecendo que O candidato tem dificuldade para
analisar e sintetizar as ideias, especialmente sobre o tema
sorteado. Procura inserir o tema sorteado em sua argumentação
sem seguir uma linha argumentativa encadeada. Apresenta o



INSCRIÇÃO CPF NOTA RESULTADO RECURSO/PARECER
resumo do pensamento dos autores, sem colocá-lo dentro de um
quadro argumentativo com coesão e coerência. O texto tem
problemas de correção de linguagem e não parte de uma
problematização, não facilitando, ao leitor, a utilização de sua
capacidade preditiva, a qual estimula e torna agradável a leitura
do texto.
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