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QUESTÃO GERAL DA PROVA DE SELEÇÃO DO MESTRADO 
 

A resposta do(a) candidato(a) deve se reportar aos aspectos enumerados na grade abaixo. 
1) Com base na bibliografia recomendada, produza um texto que apresente um paralelo entre a educação escolar e a 
pesquisa, evidenciando as implicações das concepções de ciência e de conhecimento nos processos educativos. 

ASPECTOS PONTUAÇÃO OBS. 

Correção gramatical, coesão e coerência do texto. 2,0  

Desenvolvimento do texto contemplando os eixos educação escolar e 

pesquisa em articulação com autores da bibliografia recomendada 

4,0 Um autor: até 2,0 pontos; 

dois ou mais autores até 

4,0 

Abordagem das concepções de ciência e conhecimento e suas 

implicações para a educação escolar e a pesquisa com autores da 

bibliografia recomendada. 

4,0 Um autor: até 2,0 pontos; 

dois ou mais autores até 

4,0 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS DAS PROVAS DE SELEÇÃO DO MESTRADO 2016-2017 

 

1- DOCÊNCIA, CURRÍCULO E PROCESSOS CULTURAIS 
 

ASPECTOS PONTUAÇÃO OBS. 

Correção gramatical, coesão e coerência do texto 2,0  

Desenvolvimento do texto abordando a conjuntura atual e suas 
implicações para a docência em articulação com a bibliografia 
recomendada. 

4,0 Um autor: até 2,0 pontos; 
dois ou mais autores até 
4,0. 

Desenvolvimento do texto abordando a conjuntura atual e suas 
implicações o currículo em articulação com a bibliografia recomendada 

4,0 Um autor: até 2,0 pontos; 
dois ou mais autores até 

4,0. 

 
 

 

2- EDUCAÇÃO ESPECIAL E PROCESSOS INCLUSIVOS 
 

ASPECTOS PONTUAÇÃO OBS. 

Correção gramatical, coesão e coerência do texto. 1,0  

Desenvolvimento do texto abordando o direito social em seus aspectos conceituais, históricos 

e políticos com uso de pelo menos uma referência indicada. 

3,0  

Desenvolvimento do texto abordando a conjuntura atual e as condições de inclusão com uso 

de pelo menos uma referência indicada. 

3,0  

Desenvolvimento do texto com abordagem sobre a escola e a inclusão dos deficientes com 

uso de todas as referências indicadas. 

3,0  
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3- EDUCAÇÃO E LINGUAGENS 
 

ASPECTOS PONTUAÇÃO OBS. 

Correção gramatical, coesão e coerência do texto. 1,0  

Análise da charge, considerando as dimensões críticas e humorísticas do gênero. 3,0  

Sistematização e desenvolvimento de análise com base em uma noção conceitual contida na 

bibliografia específica da linha. 

3,0  

Explicitação na análise de relações com a realidade das práticas educativas na sociedade 
brasileira. 

3,0  

 

 

4 - EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO HUMANA E POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

ASPECTOS PONTUAÇÃO OBS. 

Correção gramatical, coesão e coerência do texto. 1,0  

Desenvolvimento do texto abordando o direito à educação em seus 

aspectos conceituais e históricos com base nos autores indicados. 

4,5 Um autor: até 2,0 pontos; 

dois ou mais autores até 4,5. 

Desenvolvimento do texto sobre a conjuntura atual e as políticas 

educacionais com base nos autores indicados. 

4,5 Um autor: até 2,0 pontos; 

dois ou mais autores até 4,5. 

 


