
 

 

Juiz de Fora, 30 de Setembro de 2016. 

 

Resultado dos recursos contra nota das provas escritas e dos projetos de pesquisa 

no Processo Seletivo para o curso de Mestrado em Comunicação 

 

 

 

 Por meio deste, vimos tornar público o resultado dos recursos contra nota das provas 

escritas e dos projetos de pesquisa no Processo Seletivo para o curso de Mestrado em 

Comunicação.  

 

Linha Candidato 
Nota 

questionada 
Resultado 
do recurso 

Justificativa 

ESTÉTICA, 
REDES E 

LINGUAGENS 

Isabela Ribeiro 
Norton 

Prova 
escrita - 

questão 1 
Indeferido 

A despeito de uma discrepância com 
referência a notas atribuídas pelos 

examinadores, a Banca observa que a 
nota final da prova revela 

convergência no que tange à avaliação 
como um todo. Decide, assim, por 
manter a nota dada inicialmente. 

Kamyla Lemes 
Soares 

Prova 
escrita - 

questão 1 
Indeferido 

Em cotejo feito pelos avaliadores, foi 
observada convergência quanto à nota 

final da questão referida. Revendo a 
resposta da candidata, a Comissão 

Avaliadora houve por bem manter a 
nota dada inicialmente. 

Kamyla Lemes 
Soares 

Prova 
escrita - 

questão 3 
Indeferido 

A candidata não demonstra domínio 
da obra, apenas apresenta o conceito 
de ubiquidade e não entra em muitas 

outras questões levantadas pela 
autora, como a classificação dos 

diferentes tipos de leitores, a web 
semântica ou os tipos de 

aprendizagem. Além disso, o texto 
apresentado é pouco acadêmico e 

com pouca coesão. 

Thaiana Alves de 
Almeida 

Projeto Deferido A nota foi alterada para 7,0. 



 

Thiago Luz da Silva 
Cardoso 

Projeto Deferido A nota foi alterada para 7,0. 

CULTURA, 
NARRATIVAS E 
PRODUÇÃO DE 

SENTIDO 

Caroline Marino 
Pereira 

Prova 
escrita 

Deferido A nota foi alterada para 7. 

Daniel Furlan de 
Castro 

Prova 
escrita 

Indeferido 

Ao analisar o pleito do candidato, 
julgamos que as questões da prova 

por ele respondidas não contemplam 
os conceitos básicos das referidas 

obras, nem a clareza e coesão textuais 
a serem esperadas. Como exemplo, 

pode-se mencionar a questão 4, linhas 
29 a 33, quando o candidato faz 

afirmações que contradizem o escopo 
de obra da autora mencionada. Além 

disso, observam-se problemas na 
análise e comentários, que não 

dialogam com a obra em questão. 

Graciela Ramos 
Barbosa 

Projeto Deferido A nota foi alterada para 8,32. 

Guilherme dos 
Santos Ferreira 

Projeto Deferido A nota foi alterada para 7,0. 

Rosiléa Archanjo de 
Almeida 

Prova 
escrita 

Indeferido 

O pedido foi indeferido pelo fato de a 
prova não atender aos requisitos de 
domínio de noções e conceitos das 
obras, ou à competência necessária 
para análise, discussão e articulação 

com outros conhecimentos. 

COMUNICAÇÃO 
E PODER 

Luiza Freitas 
Marcondes 

Prova 
escrita 

Indeferido 
O candidato não apresentou 

argumentos para justificar o recurso. 

 

 

 

Att, 

Prof.ª Dr.ª Gabriela Borges Martins Caravela 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação/UFJF 

 


