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O candidato Iuri Rodrigues de Almeida solicitou junto à comissão de seleção do
processo seletivo (Edital 2/2015) do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia
Molecular (PPGBM) revisão da avaliação do exame de suficiência em língua estrangeira
e da avaliação de conhecimento específico. Aos dezoito dias do mês de fevereiro de
2016 foram reunidas as comissões administrativas e de seleção do PPGBM para
avaliação do recurso interposto pela candidata.
Quanto à avaliação de suficiência em língua inglesa: As comissões entenderam
que o aluno não conseguiu traduzir de forma adequada o texto apresentado. Para
exemplificar, no trecho “This molecular domestication is great news for practitioners of
genome editing” que deveria ser traduzido de forma próxima a “Esta domesticação
molecular é uma ótima notícia para os praticantes de edição genômica”. O candidato
traduziu da seguinte forma: “A domesticação molecular é a mais nova profissão de
edição do genoma”. Trechos, tais como, “have been genetically engineering the wolf” e
“The discovery that Cas9 is led by a gRNA dramatically expanded” - que teriam tradução
próxima de “Tem engenheirado geneticamente os lobos” e “A descoberta de que Cas9
é guiada por um gRNA expandiu dramaticamente” - foram traduzidos de forma
equivocada pelo candidato (“estão usando engenharia genética dos lobos” e “A
descoberta da Cas9 acarretou que o gRNA expandice sic) e modifica a idéia central do
tema. Desta forma, a comissão julgou o recurso e o considerou INDEFERIDO mantendo
a nota do candidato.
Quanto à avaliação de conhecimento específico: A prova de conhecimentos
específicos do candidato foi revisada e a nota atribuída, depois da (re) correção da

prova, continuou inalterada. Logo o pedido de revisão de nota da prova de
conhecimentos específicos foi INDEFERIDO.
Sem mais para o momento,
Comissão Administrativa
do Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular

