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EDITAL Nº 11/2018 

CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 

 

RESULTADO RECURSOS– PROVA DIDÁTICA  

 
A COMISSÃO EXECUTORA divulga: 

 

ÁREA: Leitura e Produção de Textos em Língua Inglesa/Ensino de Línguas 

 
Candidato Recurso Resultado com justificativa 

Marianna Cardoso Reis 

Merlo 
Requer vistas à 

própria prova e 

aos baremas. E 
Solicito banca 

examinadora do 

concurso que 

envie os baremas 

da prova didática 

realizada no dia 

15/06/2018 
 

DEFERIDO para acesso aos baremas e gravação 

da prova. A candidata deve estabelecer contato 

com a Comissão Executora, dentro de até 24 

horas, a partir da publicação do Resultado desses 

Recursos, a fim de agendamento de horário para 

assistir o vídeo e ter acesso aos baremas de sua 

prova de aula. 

Utilizar o e-mail de recursos para esse contato. 

Paola Gonçalves Nogueira Contra o resultado 

da prova.  

INDEFERIDO – conforme texto abaixo. 

Em resposta ao recurso interposto pela candidata 

Paola Gonçalves Nogueira, face à avaliação da 

prova didática realizada pela Banca Examinadora 

no âmbito do concurso 11/2018, na área de 

Leitura e Produção de Textos em Língua 

Inglesa/Ensino de Línguas, compete às 

examinadoras os seguintes esclarecimentos: 
1. As notas atribuídas por cada membro da 

Banca Examinadora refletem o desempenho 

da candidata quanto à elaboração de seu 

plano de aula e respectiva apresentação, no 

que se refere aos seguintes aspectos: 

(i) Com relação ao plano de aula, o mesmo se 

mostrou pouco informativo (a) quanto ao 

público alvo e nível pretendido para a 

aula (“ensino superior”, nas palavras da 

candidata), (b) quanto às etapas de 

desenvolvimento da aula (estrutura de 

subtópicos, sem qualquer detalhamento 

ou reflexão sobre a condução da aula); 

(c) quanto às formas de avaliação do 

conteúdo ministrado (“a avaliação dos 

alunos será realizada através da 

participação na aula”, nas palavras da 
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candidata); (d) quanto à bibliografia 

utilizada na apresentação, que não foi 

totalmente incluída nas referências 

bibliográficas do plano; 

(ii) No que diz respeito à execução do plano de 

aula proposto, cabe à Banca Examinadora 

informar os seguintes pontos, que 

também culminaram na baixa avaliação 

da candidata: (a) a referida candidata se 

posicionou de costas para a Banca 

Examinadora, passando a ler as 

informações que constavam na tela do 

computador, que, por sua vez, 

representavam, em toda a sua exposição 

teórica, “recortes” de páginas de livros  

sobre metodologia de ensino de língua 

estrangeira, sem a devida reflexão ou 

problematização da teoria apresentada na 

tela face às  suas potenciais aplicações; 

(b) embora o plano de aula informasse 

que a aula seria de natureza “expositiva-

dialogada”, nos termos da candidata, a 

apresentação da mesma se ateve, como já 

informado acima, a um “monólogo”, sem 

qualquer interatividade, ainda que 

simulada ou encenada; (c) apesar de a 

proposta de aplicação do plano ser de 

“análise e discussão de uma unidade de 

livro”, nas palavras da candidata, a 

mesma se ateve à leitura descritiva das 

atividades em si, sem fomentar uma 

reflexão aprofundada sobre a 

aplicabilidade da unidade selecionada aos 

princípios teóricos anteriormente 

exibidos. 

Outrossim, a Banca Examinadora esclarece que, 

segundo a resolução 01/2018 e o edital 11/2018, 

o sorteio de pontos da prova didática deve 

obedecer a uma ordem específica.  Considerando 

que os oito candidatos selecionados para a etapa 

da prova didática não poderiam cumpri-la em 

uma mesma sessão, procedeu-se ao sorteio de 

dois pontos distintos para duas sessões distintas.  

Sendo assim, os candidatos foram distribuídos 

em dois grupos, por meio de sorteio de ordem de 

apresentação, com pontos de aula distintos, 

resguardada a isonomia de mínimo de 24 horas 
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de prazo para a preparação da aula.  Cabe 

enfatizar, ainda, que o horário das apresentações 

das aulas não é rígido ao longo da mesma sessão, 

podendo o mesmo sofrer adaptações, a depender 

das demandas internas do concurso. 

Paola Gonçalves Nogueira Requer vistas à 

prova e aos 

baremas. 

DEFERIDO para acesso aos baremas e gravação 

da prova. A candidata deve estabelecer contato 

com a Comissão Executora, dentro de até 24 

horas, a partir da publicação do Resultado desses 

Recursos, a fim de agendamento de horário para 

assistir o vídeo e ter acesso aos baremas de sua 

prova de aula. 

Utilizar o e-mail de recursos para esse contato. 

 

Porto Seguro, 18 de junho de 2018. 

 

 

COMISSÃO DE EXECUÇÃO DE CONCURSO 

PORTARIA Nº 02/2018 


