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ANEXO I AO EDITAL Nº 264/2022 - PROPP/UFMS 

 

    - RESULTADO DOS RECURSOS DA PROVA DE LÍNGUAS 

 

ADMINISTRAÇÃO (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207619 

Indeferido. 
Prova de Inglês 

Questão 1: A questão 1 aponta para o objetivo principal da pesquisa, 
essa informação já aparece no início da introdução “Focusing on 

social research methods, this chapter seeks to explore the 
relationship and use of decolonial participative approaches in 

environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 
discussion on the methodological challenge of doing environmental 

history. 
A partir desse trecho, os autores explicitam como farão essa 

contribuição. Portanto, a alternativa correta é a (C) Contribuir com a 
discussão sobre os desafios metodológicos apresentados nas 
pesquisas em História Ambiental. Dessa forma, indeferimos o 

pedido.  
Questão 9: Embora o item “D” possa ser considerado, o enunciado 
da questão aponta para a maior contribuição, segundo os autores, 

que inclusive aparece em destaque na questão. Sendo assim, a 
alternativa (b), “Desmistificar os limites apresentados pelos métodos 

participativos e a abordagem decolonial nas pesquisas em História 
Ambiental” é a mais abrangente e é apontada ao longo do texto, 

uma vez que ele traz as possibilidades e vantagens de se alargar as 
perspectivas de pesquisa em História Ambiental, incluindo novas 

propostas metodológicas. A proposta inicia-se assim: “Focusing on 
social research methods, this chapter seeks to explore the 

relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history.” A partir desse trecho, trabalha a inclusão dessas 

abordagens nas pesquisas em história ambiental. Portanto, 
indeferimos o pedido. 

 
Questão 10: O texto aponta a inclusão das pesquisas participativas 
como uma abordagem importante para as pesquisas ambientais, 
demonstra ao longo da narrativa que as investigações em história 

ambiental possibilitam o entendimento das transformações sociais e 
ecológicas e também sobre as desigualdades. Logo no início do 

texto, os autores apresentam o argumento principal do estudo que 
é: “The main argument is that decolonial and participative methods 

are useful tools to build environmental histories that are more 
inclusive and communicate better with today’s society.” Inferindo 

aqui que essas abordagens são instrumentos úteis na construção das 
histórias ambientais mais inclusivas e que se comuniquem melhor 
com a sociedade. Na conclusão os autores dispõem que: ‘This type 

of research could be used for understanding the long-term 
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temporality of social and ecological transformation and inform civil 
society of how inequities are shaped through time.” Neste trecho 

eles complementam a ideia inicial ratificando a possibilidade dessas 
pesquisas em gerarem informação para a sociedade civil sobre as 

desigualdades. Dessa forma e tomando trechos diferentes do texto, 
é possível dizer que pesquisas como a trazida neste trabalho são 

veículos de informação para a sociedade civil. Portanto, a alternativa 
(B) da questão é verdadeira. 

DOUTORADO 
Número de Inscrição Resultado 

20224088 

Indeferido. 
Prova de Inglês 

O texto aponta a inclusão das pesquisas participativas como uma 
abordagem importante para as pesquisas ambientais, demonstra ao 

longo da narrativa que as investigações em história ambiental 
possibilitam o entendimento das transformações sociais e ecológicas 

e também sobre as desigualdades. Logo no início do texto, os 
autores apresentam o argumento principal do estudo que é: “The 
main argument is that decolonial and participative methods are 

useful tools to build environmental histories that are more inclusive 
and communicate better with today’s society.” Inferindo aqui que 

essas abordagens são instrumentos úteis na construção das histórias 
ambientais mais inclusivas e que se comuniquem melhor com a 
sociedade. Na conclusão os autores dispõem que: ‘This type of 

research could be used for understanding the long-term temporality 
of social and ecological transformation and inform civil society of 

how inequities are shaped through time.” Neste trecho eles 
complementam a ideia inicial ratificando a possibilidade dessas 

pesquisas em gerarem informação para a sociedade civil sobre as 
desigualdades. Dessa forma e tomando trechos diferentes do texto, 

é possível dizer que pesquisas como a trazida neste trabalho são 
veículos de informação para a sociedade civil. Portanto, a alternativa 

(B) da questão é verdadeira. 
ANTROPOLOGIA SOCIAL (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207433 

Indeferido. Em síntese, alude o requerente, em sede de Recurso 
Administrativo, que as questões 1, 6, 7 e 9 da Prova de Suficiência 
de Língua Espanhola, relativa ao Edital nº 201/2022 UFMS/PROPP, 

estão eivadas de vícios, uma vez que elas foram formuladas de 
modo dúbio ou – conforme descrito pelo impetrante – “contém 

pegadinhas”. Após análise criteriosa dos fundamentos alegados pelo 
participante, que consubstanciaram o instrumento recursal, 

INDEFIRIMOS todos os pedidos trazidos à baila, considerando a 
INÉPCIA dos argumentos, isto é, o postulante não descreveu, de 

forma clara e objetiva, mediante emprego de evidências textuais, 
quais elementos relativos às questões ou às respostas estão em 

flagrante contradição.  
CIÊNCIAS DOS MATERIAIS (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 
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202203458 
Indeferido. Não é possível considerar a nota de prova de línguas 
realizadas em processos seletivos anteriores para publicação no 

resultado da prova de línguas aplicada. 
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202204270 Deferido. 
DIREITO (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202203768 
Indeferido. Não especificou quais inconsistências presentes na prova 

nem quais questões ou alternativas deveriam ser analisadas para 
correção da nota. 

DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202205611 Deferido. 
EDUCAÇÃO (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207035 Deferido. 

202206220 Indeferido. Item 8.4 alínea f do Edital nº 201/2022 UFMS/PROPP. 
DOUTORADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207095 Deferido. 

202204657 

Deferido. 
Prova de Espanhol 

Questão 10 – Alteração de gabarito – passa a considerar como certa 
as alternativas “Em  2005 registrou-se o maior número de pessoas 

desnutridas, considerando a taxa de prevalência” e “De 2005 a 2021 
houve redução significativa no número de pessoas desnutridas” 

202207897 Deferido. 
EDUCAÇÃO (CORUMBÁ) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202204118 
Indeferido. Não é possível realizar a prova novamente em dia e 

horário diverso do previsto em edital. 

202206172 

Deferido Parcialmente. 
Prova de Inglês 

Questão 2 (deferido) Alteração de Gabarito – passa a considerar 
como certa a alternativa “Somente I, II e III estão corretas” 

Questão 9 (indeferido): Embora o item “D” possa ser considerado, o 
enunciado da questão aponta para a maior contribuição, segundo os 

autores, que inclusive aparece em destaque na questão. Sendo 
assim, a alternativa (b), “Desmistificar os limites apresentados pelos 
métodos participativos e a abordagem decolonial nas pesquisas em 
História Ambiental” é a mais abrangente e é apontada ao longo do 

texto, uma vez que ele traz as possibilidades e vantagens de se 
alargar as perspectivas de pesquisa em História Ambiental, incluindo 

novas propostas metodológicas.A proposta inicia-se assim: 
“Focusing on social research methods, this chapter seeks to explore 
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the relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history.” A partir desse trecho, trabalha a inclusão dessas 

abordagens nas pesquisas em história ambiental. Portanto, 
indeferimos o pedido. 

EDUCAÇÃO (TRÊS LAGOAS) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207558 Deferido. 
EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202206792 Deferido. 
ESTUDOS CULTURAIS (AQUIDAUANA) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202205562 Deferido. 

202204932 

Deferido Parcialmente. 
Prova de Inglês 

Questão 1 (indeferido): A questão 1 aponta para o objetivo principal 
da pesquisa, essa informação já aparece no início da introdução 

“Focusing on social research methods, this chapter seeks to explore 
the relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history. A partir desse trecho, os autores explicitam como farão essa 
contribuição. Portanto, a alternativa correta é a (C) Contribuir com a 

discussão sobre os desafios metodológicos apresentados nas 
pesquisas em História Ambiental. Dessa forma, indeferimos o 

pedido. 
Questão 2 (deferido) Alteração de Gabarito – passa a considerar 

como certa a alternativa “Somente I, II e III estão corretas” 
Questão 9 (indeferido): Embora o item “D” possa ser considerado, o 
enunciado da questão aponta para a maior contribuição, segundo os 

autores, que inclusive aparece em destaque na questão. Sendo 
assim, a alternativa (b), “Desmistificar os limites apresentados pelos 
métodos participativos e a abordagem decolonial nas pesquisas em 
História Ambiental” é a mais abrangente e é apontada ao longo do 

texto, uma vez que ele traz as possibilidades e vantagens de se 
alargar as perspectivas de pesquisa em História Ambiental, incluindo 

novas propostas metodológicas. A proposta inicia-se assim: 
“Focusing on social research methods, this chapter seeks to explore 

the relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history.” A partir desse trecho, trabalha a inclusão dessas 

abordagens nas pesquisas em história ambiental. Portanto, 
indeferimos o pedido. 

202207752 
Deferido Parcialmente. 

Prova de Inglês 
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Questão 1 (indeferido): A questão 1 aponta para o objetivo principal 
da pesquisa, essa informação já aparece no início da introdução 

“Focusing on social research methods, this chapter seeks to explore 
the relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history. A partir desse trecho, os autores explicitam como farão essa 
contribuição. Portanto, a alternativa correta é a (C) Contribuir com a 

discussão sobre os desafios metodológicos apresentados nas 
pesquisas em História Ambiental. Dessa forma, indeferimos o 

pedido. 
Questão 2 (deferido) Alteração de Gabarito – passa a considerar 

como certa a alternativa “Somente I, II e III estão corretas” 
Questão 9 (indeferido): Embora o item “D” possa ser considerado, o 
enunciado da questão aponta para a maior contribuição, segundo os 

autores, que inclusive aparece em destaque na questão. Sendo 
assim, a alternativa (b), “Desmistificar os limites apresentados pelos 
métodos participativos e a abordagem decolonial nas pesquisas em 
História Ambiental” é a mais abrangente e é apontada ao longo do 

texto, uma vez que ele traz as possibilidades e vantagens de se 
alargar as perspectivas de pesquisa em História Ambiental, incluindo 

novas propostas metodológicas. A proposta inicia-se assim: 
“Focusing on social research methods, this chapter seeks to explore 

the relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history.” A partir desse trecho, trabalha a inclusão dessas 

abordagens nas pesquisas em história ambiental. Portanto, 
indeferimos o pedido. 

ESTUDOS DE LINGUAGENS (CAMPO GRANDE) 

DOUTORADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207474 

Deferido Parcialmente. 
Questão 2 (deferido) Alteração de Gabarito – passa a considerar 

como certa a alternativa “Somente I, II e III estão corretas” 
Questão 9 (indeferido): Embora o item “D” possa ser considerado, o 
enunciado da questão aponta para a maior contribuição, segundo os 

autores, que inclusive aparece em destaque na questão. Sendo 
assim, a alternativa (b), “Desmistificar os limites apresentados pelos 
métodos participativos e a abordagem decolonial nas pesquisas em 
História Ambiental” é a mais abrangente e é apontada ao longo do 

texto, uma vez que ele traz as possibilidades e vantagens de se 
alargar as perspectivas de pesquisa em História Ambiental, incluindo 

novas propostas metodológicas.A proposta inicia-se assim: 
“Focusing on social research methods, this chapter seeks to explore 

the relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history.” A partir desse trecho, trabalha a inclusão dessas 

abordagens nas pesquisas em história ambiental. 
SAÚDE E DESENVOLVIMENTO NA REGIÃO CENTRO-OESTE (CAMPO 

GRANDE) 
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MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207429 

Indeferido. 
Prova de Inglês 

Questão 9: Embora o item “D” possa ser considerado, o enunciado 
da questão aponta para a maior contribuição, segundo os autores, 

que inclusive aparece em destaque na questão. Sendo assim, a 
alternativa (b), “Desmistificar os limites apresentados pelos métodos 

participativos e a abordagem decolonial nas pesquisas em História 
Ambiental” é a mais abrangente e é apontada ao longo do texto, 

uma vez que ele traz as possibilidades e vantagens de se alargar as 
perspectivas de pesquisa em História Ambiental, incluindo novas 

propostas metodológicas. A proposta inicia-se assim: “Focusing on 
social research methods, this chapter seeks to explore the 

relationship and use of decolonial participative approaches in 
environmental history. By doing so, we aim to contribute to the 

discussion on the methodological challenge of doing environmental 
history.” A partir desse trecho, trabalha a inclusão dessas 

abordagens nas pesquisas em história ambiental. Portanto, 
indeferimos o pedido. 

DOUTORADO 

Número de Inscrição Resultado 

202207380 Deferido. 
TECNOLOGIAS AMBIENTAIS (CAMPO GRANDE) 

MESTRADO 

Número de Inscrição Resultado 

202204915 Indeferido. Item 8.4 alínea f do Edital nº 201/2022 UFMS/PROPP. 
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