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Nota Técnica sobre a Avaliação das Provas de Seleção ao Curso EPE 

2017 
 

1. A coordenação e o colegiado do curso aprovaram a aplicação de uma prova para a 
seleção ao curso de especialização em Políticas Educacionais e, para tanto, considerou: 

a- O elevado número de inscritos no processo (1090) 

b- O elevado número de candidatos que confirmaram a inscrição (553) 

c- Os prazos para publicação dos resultados, realização da matrícula e início do curso 

d- As dificuldades para estabelecer critérios padronizados e justos de correção em um 
elevado número de provas 

 

2. Assim, optamos pela realização de uma prova objetiva que versasse sobre as temáticas 
centrais do curso: política, gestão e financiamento da educação. 

3. Elaboramos 20 questões objetivas, todas no formato Verdadeiro/Falso, com o intuito 
de identificar o domínio conceitual de base pelo candidato no campo de conhecimento 
do curso. 

4. Também incluímos uma questão discursiva tratando do futuro projeto de monografia, 
em caso de aprovação. O intuito desta questão era verificar se o candidato compreende, 
preliminarmente, o recorte epistemológico do campo e sua breve noção de pesquisa. 

5. A correção considerou o número de acertos nas questões objetivas e a leitura e 
pontuação da questão discursiva. 

6. Atribuímos 1 ponto para cada questão objetiva correta e 0 ponto para a incorreta. 

7. Na questão discursiva definimos por uma escala que atribuiu:  

a- 0 ponto para não-resposta ou para o texto que não respondeu à questão; 

b- 0,2 para resposta insuficiente; 

c- 0,4 para resposta regular; 

d- 0,6 para resposta boa; 

e- 0,8 para resposta muito boa. 

8. A classificação final considerou a conjunção das duas avaliações, cuja menor nota foi 
7,0 (sete acertos nas questões objetivas e 0 pontos na questão discursiva) e a maior nota 
foi 19,8 (dezenove acertos nas objetivas e 0,8 pontos na questão discursiva). 
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8. Isto significa que a coordenação não reprovou nenhum candidato, tendo apenas 
avaliado as provas e classificado-as por ordem de acerto. Podendo, com isto, convocar 
candidatos da lista final de resultados, caso ocorram desistências. 

9. Para a composição da turma 2017, que contava com 35 vagas, publicamos o edital com 
os nomes dos candidatos que atingiram os melhores escores, de acordo com a 
metodologia descrita. 

10. Os convocados são candidatos que acertaram pelo menos 17 questões objetivas. 

11. Como houve empate entre a 31ª e a 38ª posições (todos com 17,4 pontos), 
convocamos para compor a turma 2017, os 38 primeiros candidatos da lista final de 
pontos. 

12. A Coordenação do Curso está desenvolvendo esforços no sentido de abrir uma segunda turma 
(2017-B), para início no segundo semestre do corrente ano, considerando a grande procura pelo 
curso. Caso o pedido de nova turma seja aprovado pela PRPPG/UFPR, os candidatos classificados 
na sequência serão convocados em edital, publicado na página do curso na Internet 
(www.epe.ufpr.br). 

 

 

Em Curitiba, 15 de março de 2017. 

 

 
Prof. Dr. Ângelo Ricardo de Souza 

Coordenador do Curso de Especialização em Políticas Educacionais 

 


