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RESPOSTAS ESPERADAS OFICIAIS 

 

TÉCNICO EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS 
 

O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas oficiais da prova 

Teórico-Prática com abordagem discursiva. Essas respostas foram utilizadas como referência no processo de 

correção. Foram também consideradas corretas outras respostas que se encaixaram no conjunto de ideias 

que corresponderam às expectativas quanto à abrangência e à abordagem do conhecimento no que se 

refere à competência e/ou habilidades na utilização de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas 

parciais também foram aceitas, contudo, a pontuação a elas atribuída considerou os diferentes níveis de 

acerto. 
 

 

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 

R: O candidato deverá elaborar um Plano de Ações, contendo: Problema, Objetivos e Ações, demonstrando 

capacidade crítica de pensar o fato e suas implicações nos âmbitos interno e externo à universidade. 

 
 

(10 pontos) 
 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
 
 

R: Espera-se que o(a) candidato(a) discuta em sua resposta as duas dimensões presentes na frase em 

questão: a lentidão necessária para a construção da ciência, isto é, a ideia da exigência da longa duração no 

processo de construção do conhecimento e das sedimentações constantes, que demandam tempo; e a 

necessidade prática de resposta rápida da Universidade frente as questões e aos problemas sociais, no 

sentido de estar preparada para dialogar, de imediato, com a sociedade que a financia, a partir de seus 

saberes especializados e altamente qualificados. Para ambos os casos, espera-se que o candidato possa 

construir uma reflexão crítica acerca dos desafios enfrentados pelas universidades públicas hoje no que diz 

respeito a essas duas dimensões, como, por exemplo, os escassos financiamentos, com prazos 

determinados para apresentação de resultados e as dificuldades de articulação das universidades com a 

sociedade que as rodeia.  

(10 pontos) 

 


