UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
Centro de Educação e Ciências Humanas
Programa de Pós-Graduação
Pós
em Linguística
EDITAL NÚMERO 20/2016
Resultado da primeira fase do processo seletivo de
mestrado 2017 do Programa de Pós-Graduação
Pós
em
Linguística com motivos das reprovações.
reprovações

O vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação
Pós Graduação em Linguística, no uso de suas atribuições
regimentais, faz saber o que se segue:
1. Em atenção ao item 8.2.5 do Edital 01/2016 do processo seletivo para o curso de mestrado do
Programa de Pós-Graduação
Graduação em Linguística da UFSCar, segue
segue o quadro com a resposta sucinta
sobre os motivos da reprovação.
2. Em atenção ao item 8.2.6, os interessados em interpor recursos contra o resultado deverão
apresentar seu requerimento exclusivamente na Secretaria do PPGL até o dia 09 de novembro de
2016.
Motivo resumido
Nota
6,3
Delimitação imprecisa da questão da
pesquisa, assim como dos objetivos e corpus
de análise. O tema não se apresenta de modo
produtivo.
Cláudio Adão dos Santos
3,5
Projeto com sérias deficiências na delimitação
do objeto, do método. Há confusão elementar
entre os níveis fonético e fonológico.
Emanuelle Avelar Gomes Costa 6,0
Objetivos não esclarecidos.
Fabio da Silva Adão
6,0
Projeto prematuro, sem articulação entre a
fundamentação teórica e objetivos.
Felipe Masquio de Souza
4,3
Objetivo se apresenta difuso, carente de
delimitação e de vigor na mobilização teórica.
A bibliografia não tem foco, apresentando
pouca familiaridade
e com o campo de saber.
Gabriela Vilela Andrade
5,5
Pouca originalidade no corpus, sem
abordagem da produção já acumulada sobre
o tema. Há pouca relação da problemática
apresentada e a dimensão discursiva.
Janie Mae Thomas
4,0
Não há clareza na apresentação e no
desenvolvimento do tema do projeto; precisão
teórica e metodológica insuficientes.
Juliana Giseli da Silva Zancanaro 3,0
Não há clareza na apresentação do tema do
projeto. A questão proposta não se constitui
em pesquisa, não há fundamentação na
escolha do tema e não há justificativa para tal.
Bibliografia inadequada.
Maria Cristina Vivas Trujillo
4,3
Não apresenta clareza no desenvolvimento do
tema. Há problemas na fundamentação
teórica e problemas de redação
(inadequações formais e textuais).
Candidato
Carla Lopes Mendes
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Maria Lucinez Duarte Formoso

5,0

Maria Soledad Ariela
ela Jerez
Arellano

4,3

Marília Guimarães Fernandes

6,0

Yuri Wenceslau Fioravante

6,5

Falta de clareza nos objetivos e
fundamentação teórica. O(a) autor(a) não cita
todo um conjunto de trabalhos que se
dedicam há um longo tempo sobre a temática
proposta e metodologia.
Há afirmações sem fundamentação teórica,
outras com imprecisões e inadequações
conceituais.
Não há possibilidade de orientação por parte
dos docentes do Programa.
Falta de clareza nos objetivos e métodos, com
pouco recorte do corpus de análise.

São Carlos, 24 de outubro de 2016

____________________________
Dirceu Cleber Conde
Vice-coordenador do PPGL
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