
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIBLIOTECONOMIA  

E-mail: ppgb@ufca.edu.br  
 

EDITAL Nº 04/2017 - PROCESSO SELETIVO DISCENTE 

 

RESULTADO DOS RECURSOS DA SEGUNDA ETAPA - PROVA ESCRITA 

DISSERTATIVA 

 

RECURSOS DEFERIDOS  

LINHA INSCRIÇÃO NOTA 

ANTERIOR  

JUSTIFICATIVA SITUAÇÃO 

1 49277 7,0 A partir dos critérios de coesão e coerência 

textual e linguagem e observância das normas 

gramaticais, a comissão reavaliou e atribui a 

nota: 7,5. 

Aprovado 

2 48710 7,5 A partir dos critérios de domínio do conteúdo e 

objetividade argumentativa, a comissão 

reavaliou e atribui a nota: 8,5. 

Aprovado 

2 49434 5,5 A partir da reavaliação dos critérios de redação 

científica, linguagem e observância das normas 

gramaticais e objetividade argumentativa, a 

comissão atribui a nota: 7,0. 

Aprovado 

2 49419 6,0 A partir dos critérios de redação científica, 

coesão e coerência textual, a comissão reavaliou 

e atribui a nota: 7,0. 

Aprovado 

 

RECURSOS INDEFERIDOS  

LINHA INSCRIÇÃO NOTA 

ANTERIOR  

JUSTIFICATIVA SITUAÇÃO 

1 49448 5,0 A comissão considera que a primeira pergunta, 

sobre as relações e conflitos entre a 

Biblioteconomia, a Ciência da Informação e a 

Documentação, não foi respondida. Que a 

segunda pergunta a respeito do papel da 

biblioteca como ambiente de criação, 

preservação e destruição da memória, também 

não foi respondida a contento, não 

demonstrando domínio do conteúdo, portanto, 

esta Comissão decide manter a nota. 

Reprovado 

1 49583 5,0 A comissão considera que a primeira pergunta, 

sobre as relações e conflitos entre a 

Biblioteconomia, a Ciência da Informação e a 

Documentação, não foi respondida. Que a 

segunda pergunta a respeito do papel da 

biblioteca como ambiente de criação, 

preservação e destruição da memória, também 

não foi respondida a contento, portanto, esta 

Comissão decide manter a nota. 

Reprovado 

2 48340 5,0 A comissão considera que a primeira pergunta, Reprovado 
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sobre as relações e conflitos entre a 

Biblioteconomia, a Ciência da Informação e a 

Documentação, não foi respondida. Que a 

segunda pergunta a respeito do papel da 

biblioteca como ambiente de criação, 

preservação e destruição da memória, também 

não foi respondida a contento, portanto, esta 

Comissão decide manter a nota. 

 

 

Para maiores informações acompanhar o portal: http://ppgb.ufca.edu.br/processos-

seletivos/ ou E-mail: ppgb@ufca.edu.br 

 

 

Juazeiro do Norte, 10 de Outubro de 2017. 
 

 

Profª Drª Gracy Kelli Martins 

Presidente da Comissão 
ORIGINAL ASSINADO 

 

http://ppgb.ufca.edu.br/processos-seletivos/
http://ppgb.ufca.edu.br/processos-seletivos/
mailto:ppgb@ufca.edu.br

