CONCURSO PÚBLICO UFRJ – Edital 588 de 14 de setembro de 2017
Prova Discursiva
Análise dos recursos interpostos pelos candidatos
Formulário de parecer relativo à questão

Instruções para a Banca:
1. A Banca deve analisar, conjuntamente, todos os recursos interpostos;
2. Em seguida deve preencher o formulário especificando:
a) o número do candidato;
b) o número da questão;
c) o parecer que justifique a correção.

Número do candidato: 1900105
Número da questão: 1
Parecer: INDEFERIDO
Justificativa:
Em resposta à solicitação do impetrante, a Comissão Julgadora destaca os seguintes itens do edital 588 de 14 de
setembro de 2017:




9.5: “As provas escritas serão tornadas públicas, de acordo com a Comissão Julgadora, até a realização da sessão
pública de divulgação do resultado final do concurso”.
11.1.1: “O candidato que não entregar o Memorial documentado receberá nota zero na prova de títulos e trabalhos,
mas não será eliminado do presente concurso”.
13.3: “A Comissão Julgadora indicará na ata final do concurso, as notas atribuídas a cada candidato, em cada prova,
por cada examinador, bem como a média de cada examinador, devendo tal ata ser divulgada em sessão pública”.

Com relação à questão solicitada para revisão (questão 1), a banca tem a informar o seguinte barema:
A partir da citação apresentada (LIU, D; NELSON, R., 2016), espera-se que o candidato discuta questões relevantes
relacionadas ao ensino de gramática. A resposta deve apresentar fundamentação teórica na área da educação e/ou
linguística (aplicada).
A partir da resposta apresentada para a referida questão, a Comissão Julgadora destaca:
a) a fragilidade da fundamentação teórica. Com exceção de parte do segundo parágrafo, em que há menção a teóricos
sem citação direta, observou-se ausência de referências ao longo de toda a resposta desenvolvida.
b) a inconsistência argumentativa apresentada ao tentar desenvolver a ideia da hegemonia de usos da língua ao ensinar
gramática.

