CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (PPGEF-UFPE)
CURSO DE MESTRADO ACADÊMICO

ANÁLISE DOS RECURSOS

Recurso 1 - 091.020.394-60
O recurso do candidato (a) 091.020.394-60 foi analisado e confrontado com a
apresentação realizada, considerando os critérios previamente estabelecidos, e apresentados
a seguir. Os elementos apontados pelo candidato não foram suficientes para alterar a nota
atribuída pelos membros da banca examinadora.
Sendo assim, a Comissão de Seleção e Admissão opta pela manutenção da nota do
referido (a) candidato (a) e a reprovação nesta etapa.

Critérios de avaliação
Nota máxima
Cumprimento do tempo (10%)
1,0
Estruturação da apresentação (20%)
2,0
Clareza e objetividade na exposição (25%)
2,5
Detalhamento dos elementos mais importantes (20%)
2,0
Propriedade das respostas aos questionamentos feitos
2,5
pela comissão examinadora (25%)

Avaliador 1
0,5
1,0
1,0
0,5

Avaliador 2
0,5
0,5
0,5
1,0

0,4

0,0

3,4
2,5
Nota final: 2,95

Parecer: Indeferido

Recurso 2 - 035.334.614-40
O recurso do candidato (a) 035.334.614-40 foi analisado pela Comissão de Seleção e
Admissão, e os problemas mencionados são respondidos a seguir. De acordo com o item
3.2.2.3, o sorteio da ordem de apresentação foi realizado em “link que será disponibilizado
na página do PPGEF (www.ufpe.br/ppgef) e enviado para o endereço eletrônico
disponibilizado pelo candidato no ato da inscrição.”. No sorteio, os candidatos foram
comunicados do recebimento do link da sala para a arguição, assim como o referido
candidato confirmou participação em convite enviado pela Banca Examinadora para
realização da prova didática (Figura abaixo).

Vale ressaltar que, de acordo com o item 3.2.2.11 do edital: “Será de inteira
responsabilidade do candidato o acesso à internet e a utilização de quaisquer
equipamentos, não podendo ser solicitada segunda chamada.”. Ainda, os itens 3.2.2.6 e
3.2.2.7 do edital estabelecem a distribuição de tempo para a apresentação e arguição pela
Banca Examinadora, e a interrupção da apresentação, independentemente de sua conclusão,
após o tempo estabelecido.
Sendo assim, a Comissão de Seleção e Admissão opta pela manutenção da nota do
referido (a) candidato (a) e a reprovação nesta etapa.

Parecer: Indeferido

