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RECURSOS DEFERIDOS
NOTA
JUSTIFICATIVA
ANTERIOR
1,5
A partir dos critérios de redação científica,
observância das normas gramaticais,
objetividade argumentativa, a comissão
atribui a nota: 4,25.
5,5
A partir dos critérios de objetividade
argumentativa, observância das normas
gramaticais, relação com o projeto de
pesquisa e domínio de conteúdo, após
revisão, atribui nota: 7,5.
7,0
A partir dos critérios de domínio do
conteúdo, a comissão atribui a nota: 8,0.
7,5
A partir dos critérios de domínio de
conteúdo, a comissão atribui a nota: 8,5.

RECURSOS INDEFERIDOS
NOTA
JUSTIFICATIVA
ANTERIOR
5,5
O candidato não responde a questão no que
diz respeito a “formação histórica do ensino
de Biblioteconomia”, falta objetividade,
prejudicando a coesão e a coerência textual
e extrapolou o limite de laudas. Na segunda
questão o texto produzido aborda uma
reflexão sobre informação e memória e não
a aplicabilidade do anteprojeto de pesquisa
junto à linha de pesquisa escolhida, o que
não atende de forma concreta o enunciado.
A comissão mantém a nota.
6,0
O candidato não responde ao enunciado da
segunda questão, não faz uma relação do
seu anteprojeto de pesquisa e a linha de
pesquisa do Programa. A comissão mantém
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Aprovado
Aprovado

SITUAÇÃO
Reprovado

Reprovado

1

32799

5,0

a nota.
A primeira questão não foi contemplada, o
candidato aborda a biblioteconomia e a
ciência da informação, porém, não discorre
sobre o ensino de Biblioteconomia no
Brasil. A relação com o projeto de pesquisa
é feita de forma superficial, sem abordar as
relações efetivas do anteprojeto com a linha
de pesquisa do Programa. A comissão
mantém a nota.

Reprovado

Para maiores informações acompanhar o portal: http://ppgb.ufca.edu.br/processosseletivos/ ou E-mail: ppgb@ufca.edu.br

Juazeiro do Norte, 17 de Fevereiro de 2016.
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