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EDITAL N° 011/2016 – PPGECS
RESPOSTAS A RECURSOS RELATIVOS AOS EDITAIS N° 009/2016 E N° 010/2016
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação (PROPESQ) e do Programa de Pós-Graduação em Ensino em Ciência e Saúde
(PPGECS) torna público o edital de Respostas a Recursos relativos aos Editais nº 009/2016,
gabarito provisório da prova de inglês, e nº 010/2016, resultado provisório da prova de inglês –
PPGECS.
1. DOS RECURSOS
1.1 Recurso ao gabarito provisório da prova de interpretação de inglês técnico – edital n°
009/2016
1.1.1 A candidata Arlane Silva Chaves impetrou os seguintes recursos quanto ao gabarito provisório da
prova de interpretação de inglês técnico do Edital nº 009/2016.

“Solicito revisão do gabarito da questão 12 na qual solicita "qual o item verdadeiro". O resultado
aponta que o item certo seria o B, porém segundo o texto esse item está ERRADO, pois:
- no texto apresenta "approximately 25% of the world's adult population is illiterate, of
which two-thirds are women" (introdução, paragrafo 2, linha 2)
E o item apontado como correto pelo pelo gabarito provisório
- "approximately 16,7% of the world's women adult population is illiterate"”

1.1.2 Segue a análise e resposta dos recursos relativos a questão 12.
a) Observa-se como explicitado pela candidata, que o texto apresenta que aproximadamente
25% da população adulta mundial é analfabeta, dos quais dois terços são mulheres. Ora,
dois terços de 25% é aproximadamente 16,7%.
b) O item (b) afirma “cerca de 16,7% da população feminina adulta do mundo é analfabeta”,
contudo 16,7% se refere a população mundial e não “a população feminina adulta do
mundo”.
c) Está DEFERIDO que o item (b) não está correto.
d) Entretanto, o item (a) marcado pela candidata como correto diz “morality” ao invés de
“mortality”, portanto também não está correto.
e) Por fim, não há alternativa correta. A QUESTÃO 12 ESTÁ ANULADA.
f) Cada questão possui igual peso e esta proporcionalidade permanece. Assim sendo,
haviam 20 questões para 10,0 pontos (0,5 pontos por questão) e agora são 19 questões
para 10,0 pontos (aproximadamente 0,5263 por questão).
1.2. Recursos contra a contagem de acertos no cartão de resposta
1.2.1 Os seguintes candidatos impetraram recurso quanto a contagem de acertos em seus cartões
de resposta: Aline Deanne Santana de Carvalho; Arlane Silva Chaves; Garithuzy Macedo

Oliveira Correa; Jáder Florêncio da Silva; Lívia Souza de Castro; Mara Soares de Almeida Mota;
Paola Cabral Grande Kreuscher;Vinicius Istofel Oliveira.
1.2.2 Segue a análise dos recursos:
a) Através da análise destes recursos percebeu-se um erro sistêmico devido a um erro na
planilha eletrônica utilizada para contabilizar os acertos.
b) Excetuando-se a questão 12 que foi anulada, TODOS os recursos de nova contagem
foram DEFERIDOS.
c) Pelo princípio da autotutela e para se garantir a isonomia e ampla concorrência TODOS
os cartões de resposta foram novamente contabilizados após correção da planilha
eletrônica.
2. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1. O resultado final do gabarito da prova de inglês e o resultado final da primeira etapa deste
processo seletivo – item 8.1 do Edital nº 001/2016 retificado pelo Edital nº 002/2016, serão
publicados em editais subsequentes.

Palmas, 01 de setembro de 2016
PATRICK LETOUZE MOREIRA
Coordenador do Programa de Pós-Graduação
Ensino em Ciência e Saúde
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