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A resposta dada para a primeira questão não
contemplou a dimensão política da
Biblioteconomia a partir dos marcos históricos
(criação dos cursos da BN e do Instituto
Mackenzie, respectivamente modelo francês,
humanista; e modelo americano tecnicista),
marcos políticos (participação de Laura Russo na
criação da Lei 4.084/62) do movimento
associativista, Entidades de Classe, nem dos
conceitos de política e empoderamento neste
contexto. Portanto, a Comissão considerou que
esta primeira questão não foi respondida.
A segunda questão enfocou apenas o uso de
tecnologias, sem relacioná-las com o ambiente
híbrido e tecnologias assistivas.
A comissão observou ainda que a redação
científica, coesão e coerência textual, objetividade
argumentativa e utilização do aporte bibliográfico,
não pontou dentro dos limites aceitáveis para este
tipo de processo seletivo.
Esta Comissão decide manter a nota anterior.
Conforme o Edital 06/2019 em seu item
4.5.4, diz o seguinte: “Os candidatos deverão
comparecer ao local de prova com 30 (trinta)
minutos de antecedência, munidos de documento
oficial original com foto. Não será permitido o
uso de aparelhos, nem consulta a nenhum
material. Após o início da prova não será
permitida a entrada de candidatos”. E também
8 Das Disposições Finais, item 8.1 orienta que:
Será desclassificado e automaticamente excluído
do processo seletivo o candidato que: [...] 8.1.3:
“Não comparecer a quaisquer das etapas do
processo seletivo nas datas e nos horários
previstos para início”. Portanto, esta Comissão
ao entender que o Edital é soberano, orienta
quanto a desclassificação pelo não
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comparecimento, decide manter a desclassificação
do candidato.

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