
 
Processo seletivo de candidatos ao curso de Especialização em Ciências Sociais e Educação Básica 

CANDIDATO (A): (CPF ou MATRÍCULA)  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA  
 

Critérios para zerar a prova 

(    ) Fuga total ao tema 

(    ) Arquivo sem identificação de inscrição 

(   ) Desrespeito aos direitos humanos 

(    ) Arquivo fora do formato PDF (carta ou exame) 

(    ) Arquivo em branco ou corrompido (carta ou exame) 

(    ) Plágio 

(    ) Identificação do candidato no nome do arquivo e/ou no conteúdo da prova 

(   ) Não enviou a carta de intenções ou o Exame Escrito 

 

 

QUESTÃO A 5,0 pontos 

Critérios de correção para a apresentação do/a: Valor Pontuação 

O(a) candidato(a) deve demonstrar o entendimento dos conceitos 

apresentados no objetivo, a partir da leitura do texto de Guacira Lopes Louro 

e a adequação de sua proposta ao público-alvo e tempo da aula. Para a total 

pontuação da questão, os três itens solicitados no comando devem ser 

abordados, observando o peso maior para a primeira parte (“desenvolva um 

conteúdo”). Criatividade, clareza e domínio conceitual são critérios de 

avaliação da resposta.  

 

5,0  

TOTAL:  

 

 

QUESTÃO B 5,0 pontos 

Critérios de correção para a apresentação do/a: Valor Pontuação 

Item B.1) A resposta deve contemplar a crítica decolonial à hegemonia da perspectiva 

eurocêntrica na produção de conhecimentos, especialmente nos currículos escolares. 

Capacidade de argumentação e clareza na formulação conceitual são critérios de 

avaliação da resposta.  

 

2,5  

Item B.2) O (a) candidato (a) precisa mobilizar um conceito, teoria, tema ou prática 

pedagógica das Ciências Sociais que possibilite o questionamento da ordem racial, 

moderna-ocidental, colonial capitalista. O exemplo deve se referir à realidade do 

ensino básico. Capacidade de argumentação e clareza na formulação conceitual são 

critérios de avaliação da resposta.  

2,5  

TOTAL  

 

 

 

Nota final 

 



 

 

QUESTÃO C 5,0 pontos 

Critérios de correção Valor Pontuação 

O (a) candidato (a) deve descrever, com algum nível de detalhamento, uma 

atividade pedagógica contextualizada para estudantes do Ensino Médio, 

indicando, de maneira clara, o sentido de “mutualidade referente” que 

envolve os três recortes (conceito, teoria, tema). Espera-se que o 

planejamento da atividade esteja também vinculado a um dos autores 

clássicos, presentes na imagem da página “Sociologia Ilustrada”, de forma 

coerente e concisa. Criatividade, clareza e domínio conceitual são critérios 

de avaliação da resposta. 

 

5,0   

TOTAL: 0,5 

 

QUESTÃO D 5,0 pontos 

Critérios de correção Valor Pontuação 

No aspecto político, o(a) candidato(a) deve demostrar conhecimento sobre 

as críticas liberais e as mudanças que essas críticas ensejaram na arquitetura 

institucional dos Estados Modernos. As críticas dizem respeito ao recuo do 

Estado de Bem-Estar Social nas políticas públicas de seguridade social e 

sobre a regulação do trabalho e suas formulações subjetivas e valorativas 

sobre a autonomia e liberdade. Não é necessário que utilize todos esses 

aspectos, mas que os selecionados sejam analisados de forma correta, ou 

seja, sem erros conceituais e relações incoerentes com a teoria. 

No aspecto da subjetividade dos sujeitos espera-se que o(a) candidato (a) 

conecte a questão da disciplina ou o conceito de governamentabilidade para 

demostrar como o sistema de disciplina do neoliberalismo conforma um 

novo sujeito e uma nova conduta individual sustentada na competição entre 

os próprios trabalhadores (universalização da concorrência), 

responsabilização dos trabalhadores pelo desemprego, a liberdade de escolha 

como mecanismo de responsabilização individual (protagonista de suas 

escolhas), a concepção de sociedade e de indivíduo. Não é necessário que 

utilize todos esses aspectos, mas que os selecionados sejam analisados de 

forma correta, ou seja, sem erros conceituais e relações incoerentes com a 

teoria. 

5,0  

TOTAL:  

 

 


