
ATA Nº 06 - ANÁLISE DE RECURSOS
UNIDADE CÂMPUS DO PANTANAL

COMISSÃO ESPECIAL
CURSO DE DIREITO

SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSOR SUBSTITUTO
Ao décimo oitavo dias do mês de agosto do ano de dois mil e

vinte, às nove horas, reuniu-se virtualmente utilizando a ferramenta Google
Meet - https://meet.google.com/rva-rwfb-kks, a Comissão Especial do Curso
de Direito do Câmpus do Pantanal, instituída pela Instrução de Serviço nº
116, de 20/07/2020, da Direção do Câmpus do Pantanal, da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais e de acordo com o Edital Prograd/UFMS nº 127, de 17 de julho de
2020, e Edital de Retificação Prograd/UFMS nº 139, de 06 de agosto de
2020 e Edital CPAN nº 64, de 28/07/2020 e, o disposto nas Leis Federais nº
8.745/1993, nº 9.849/1999, nº 12.425/2011 e nº 12.772/2012; nos
Decretos Federais nº 7.485/2011 e nº 8.259/2014; nas Resoluções Coeg nº
21/2011 e nº 96/2011; na Nota de Auditoria AUD/RTR nº 03/2017; bem
como considerando o Processo nº 23449.001793/2020-72, para a análise
dos Recursos apresentados pelos candidatos  YGOR DE SIQUEIRA MENDES
MENDONÇA, MARCO ANTÔNIO RODRIGUES e RAFAELA TEIXEIRA SENA
NEVES. 1. O candidato YGOR DE SIQUEIRA MENDES MENDONÇA, de
modo sucinto, interpõe recurso contra o resultado da prova de títulos e
apresenta os documentos protocolados no ato da inscrição. Na prova de
títulos, o candidato tirou nota 88,5. Na reanálise de seus títulos, ficou
constatado que não fora incluído um artigo, com pontuação de 1,5. Logo,
sua pontuação final é de 90,0 (noventa) pontos. Desse modo, por
unanimidade, defere-se o recurso do candidato YGOR DE SIQUEIRA
MENDES MENDONÇA para alterar sua nota da prova de título para 90,0
(noventa) pontos. 2. A candidata RAFAELA TEIXEIRA SENA NEVES
apresenta "recurso com vistas a obter acesso às fichas de avaliação da
prova didática realizada por mim, com a atribuição das notas e
discriminação dos pontos atribuídos pela banca examinadora, conforme
Resolução 21/2011 da COEG". A Comissão Especial, por
unanimidade, DEFERE o pleito da candidata, e será enviado pelo e-mail
institucional do Presidente da Comissão as fichas de pontuação individual e
total (docs. 2096337, 2096340, 2096347 e 2096356) elaboradas no
processo 23449.001895/2020-98. 3. O candidato MARCO ANTÔNIO
RODRIGUES recorre da prova didática, sob as seguintes premissas: "1.
Quais foram os critérios utilizados pelos examinadores na avaliação da
prova didática para me conferir graus tão baixos? Afinal, fiz durante o
mestrado a prática docente, além de ser licenciado em Física. Já ministrei
inúmeras aulas e sempre houve receptividade dos alunos. Já apresentei
inúmeros artigos científicos em diversos eventos, nacionais e internacionais,
também com boa receptividade tanto dos professores avaliadores de meus
artigos como dos ouvintes. Pelo que entendi do edital, a prova didática
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consistia em uma aula, não uma apresentação científica, o que poderia fazer
sem nenhum problema. Neste ponto, observei que o edital não trouxe
claramente quais seriam os critérios objetivos utilizados pela banca
examinadora na avaliação da prova didática. Quanto à bibliografia, utilizei a
que estava prevista no edital para formular os conceitos expostos na aula,
além de cumprir à risca o tempo previsto (a aula durou 45 minutos). Noutro
ponto, foi veiculado que teria enviar um plano de aula e os slides que seriam
utilizados na prova didática, porém verifiquei que o edital não trazia essa
previsão, mas cumpri essa solicitação da banca examinadora. 2. Nessa
lógica, solicito à comissão examinadora melhores e mais claras informações
sobre a prova didática, quanto ao modelo a ser seguido, além dos critérios
objetivos utilizados pela banca para avaliar a aula ministrada, e que a mesma
por favor me informe qual a resolução ou norma interna da UFMS que
oriente sobre a realização da prova didática quanto a modelos e critérios de
avaliação a fim de que eu possa me preparar melhor para exames futuros".
A Comissão Especial entende que o candidato não recorre da sua nota,
buscando tão somente explicação de ter sido reprovado, com "graus tão
baixos". Desse modo, cada avaliador explicará tais motivos. Inicialmente,
explica-se que a PROGRAD disponibiliza uma FICHA DE PONTUAÇÃO
INDIVIDUAL DA PROVA DIDÁTICA para cada avaliador, com os seguintes
critérios objetivos e pontos a serem analisados: domínio do tema (0,0 a
20,0); estruturação e desenvolvimento da aula (0,0 a 20,0); procedimentos
didáticos (0,0 a 20,0); capacidade de comunicação (0,0 a 20,0); tempo de
aula (0,0 a 20,0). Todo o processo de avaliação dessa seleção de professor
substituto foi documentado no processo 23449.001895/2020-98. O
avaliador Camilo Henrique Silva ratifica sua nota atribuída ao candidato
no documento 2097089: domínio do tema (5,0); estruturação e
desenvolvimento da aula (5,0); procedimentos didáticos (5,0); capacidade
de comunicação (5,0); tempo de aula (20,0); total de 40,0 pontos. O
candidato teve 20,0 pontos no tempo de aula por ter ministrado o tempo
dentro do permitido, por isso a nota máxima. O candidato demonstrou total
falta de domínio do tema, o que refletiu em todos os demais itens. O tema
da prova didática era POSSE, e o candidato debateu essa temática muito
pouco e quando o fez, faltou conteúdo. O candidato tratou a maior parte do
tempo sobre propriedade, fazendo uma introdução histórica sobre essa
temática por mais de 10 minutos. Ou seja, o candidato se afastou do tema,
demonstrando não entender do assunto e descumprindo o objeto da
prova/aula. Os slides apresentados eram densos, com muitas informações,
provavelmente encontrados na internet. Além disso, o candidato apenas leu
os slides, demonstrando falta de domínio do tema e insegurança, deixando
a aula enfadonha, cansativa. Quando falava sem ler, mostrou insegurança e
a mesma entonação de voz, desestimulando o ouvinte. Diante de seu
posicionamento, o candidato não conseguiu cumprir com êxito os critérios
apontados pela PROGRAD na Ficha de Avaliação. O fato de o candidato ser
mestre, professor, pesquisador etc., não o desincumbe de realizar uma
excelente prova didática em um processo de seleção, pois o que se está
avaliando é sua apresentação no ato e não sua vida pregressa. Por isso,
mantém-se a nota. A avaliadora Priscila Tinelli Pinheiro, ratifica sua nota
atribuída ao candidato no documento 2097098, sendo : domínio do tema
(9,0); estruturação e desenvolvimento da aula (10,0); procedimentos
didáticos (8,0); capacidade de comunicação (10,0); tempo de aula (20,0);
total de 57,0 pontos. Sobre os pontos, analisa: 1- Domínio do tema: O
candidato não apresentou adequada síntese do conteúdo, concentrando-se
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quase metade do tempo de aula numa introdução histórica acerca do tema,
o que acarretou pouca abrangência prática e estimulante da temática. 2-
Estruturação e desenvolvimento da aula: Apesar de ter se utilizado de bons
recursos didáticos, como vídeo e slides, o candidato não propôs atividade
de avaliação e acompanhamento do conteúdo abordado na aula. Assim
como não a estrutura do tempo da aula se mostrou inadequada, uma vez
que boa parte da apresentação ficou restrita à abordagem histórica do
tema. 3- Procedimentos didáticos: O candidato não utilizou da dinamicidade
esperada para uma aula de graduação, com interação com os alunos
fictícios, o que tornou a sua exposição maçante e cansativa. Além da
ausência de exposição dos objetivos traçados para a aula, a estruturação
do programa de aula se apresentou confusa. 4- Capacidade de
comunicação: O candidato não apresentou clareza da relação do material
apresentado, além da entonação de voz ter permanecido a mesma do início
ao fim da apresentação, o que demonstra dificuldade para segurar a
atenção do público ouvinte. 5- Tempo de aula: Nota máxima por apresentar
em 45 minutos. O avaliador Roberto Ajala Lins, mantém a nota da prova
didática atribuída na FICHA DE PONTUAÇÃO INDIVIDUAL DA PROVA
DIDÁTICA n. 2097093 - domínio do tema (1,0); estruturação e
desenvolvimento da aula (1,0); procedimentos didáticos (1,0); capacidade
de comunicação (1,0); tempo de aula (20,0); total de 25,0 pontos.
Conforme solicitado pelo candidato explica sua avaliação: inicialmente, o
avaliador concorda com as considerações dos demais avaliadores; destaca
a falta total de domínio do tema pelo candidato, demonstrado em sua leitura
literal dos slides apresentados, comprometendo toda sua performance.
Importante ressaltar que o processo seletivo é realizado conforme as
normas dispostas pela UFMS, prezando pela seriedade e transparência do
processo, cabendo, como determina as normas, os casos omissos serem
apreciados pela PROGRAD-UFMS. Do exposto, por unanimidade, defere-se
o recurso da prova didática do candidato MARCO ANTÔNIO RODRIGUES
para a apresentação das explicações das avaliações, mantendo sua nota
final em 122,0 (cento e vinte e dois) pontos, conforme FICHA DE
TOTALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA (doc. 2097108). Encerrados os
trabalhos eu, Samuel da Silva Souza, secretário da Comissão Especial, lavrei
a presente Ata, que, será assinada pelos membros da referida Comissão. 

Corumbá, 18 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Roberto Ajala
Lins, Professor do Magisterio Superior, em
18/08/2020, às 11:17, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Priscila Tinelli
Pinheiro, Professor do Magisterio Superior, em
18/08/2020, às 12:18, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camilo
Henrique Silva, Professor do Magisterio Superior, em
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18/08/2020, às 12:34, conforme horário oficial de Mato
Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Samuel da Silva
Souza, Assistente em Administração, em 18/08/2020,
às 16:34, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 2103805 e o código CRC
1BAF9F8B.

CÂMPUS DO PANTANAL
Av. Rio Branco,1270 - Universitário

Fone: (67)3234-6813
CEP 79304-020 - Corumbá - MS

Referência: Processo nº 23449.001793/2020-72 SEI nº 2103805
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