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EDITAL Nº 06/2021 – CEAD/UFPI  

(Processo Seletivo Simplificado - Professor Formador CAPES/UAB/CEAD/UFPI) 

 

 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REFERENTE A 

ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

 

A Diretora do Centro de Educação Aberta e a Distância da Universidade Federal do Piauí, por meio da Comissão de Seleção, no uso de suas 

competências e atribuições legais, no que se refere ao Edital Nº 06/2021 – CEAD/UFPI, destinado à formação de cadastro de reserva de candidatos à 

função de Professor Formador - Bolsista CAPES/UAB/CEAD/UFPI para atuação no Curso de Licenciatura em Pedagogia do Centro de Educação Aberta 

e a Distância, torna público aos interessados o resultado da interposição de recurso referente a análise de currículo: 

 

  
  

ÁREA DE FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS E EDUCACIONAIS 

CPF DO 

CANDIDATO 

PONTUAÇÃO REQUERIDA PELO 

CANDIDATO NO RECURSO 

SITUAÇÃO 

RECURSO 

MOTIVO 

 

 

 

 

045.842.853-14 

• MESTRADO EM ÁREAS AFINS (FILOSOFIA DA 

EDUCAÇÃO) - 10 pontos  

• ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA -10 pontos 

• Trabalhos acadêmicos (livro, capítulo de livro e/ou artigo 

científico) e/ou material didático com ISSN ou ISBN 

publicados na área pleiteada nos últimos cinco anos - 08 

pontos  

• Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (graduação e 

especialização), Mestrado e/ou Doutorado na área pleiteada 

nos últimos cinco anos - 15 pontos  

 

 

 

 

INDEFERIDO 

Detalhamento da atribuição de pontos pela comissão ao currículo 

apresentado pelo candidato: 

 

• MESTRADO EM ÁREAS AFINS (FILOSOFIA DA 

EDUCAÇÃO) - 10 pontos  

• ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA -10 pontos 

• Trabalhos acadêmicos (livro, capítulo de livro e/ou artigo 

científico) e/ou material didático com ISSN ou ISBN publicados 

na área pleiteada nos últimos cinco anos - 04 pontos. [No 

comprovante anexado de publicação do artigo PRÁTICA 

DOCENTE E ENSINO DE FILOSOFIA: UMA ANÁLISE 

http://www.cead.ufpi.br/


• Participação em banca de defesa de Trabalho de Conclusão de 

Curso – 10 pontos  

• Experiência docente no ensino superior EAD na área pleiteada 

– 25 pontos  

• Experiência docente no ensino superior presencial na área 

pleiteada – 20 pontos  

• Experiência docente no ensino superior EAD em área 

diferente da pleiteada – 15 pontos  

• Experiência docente no ensino superior presencial em área 

diferente da pleiteada – 10 pontos  

• Experiência de tutoria na área pleiteada ou equivalente – 10 

pontos  

• Experiência docente na educação básica – 5 pontos 

 

TOTAL: 138 PONTOS 

 

DELEUZIA NA SOBRE AS TENSÕES CURRICULARES E 

METODOLÓGICAS NO ENSINO MÉDIO 

CONTEMPORÂNEO nos anais do III COLÓQUIO REGIONAL 

DO PIBID E III SEMANA DE PEDAGOGIA: EDUCAÇÃO E 

COMPROMISSO SOCIAL DA DOCÊNCIA não aparece o 

nome do referido candidato como sendo o autor da referida 

publicação. Apresenta apenas a ficha catalográfica da publicação 

e o Sumário contendo apenas o título do Artigo sem o nome do 

referido autor(a), portanto, não comprova esse item]. 

• Orientação de Trabalho de Conclusão de Curso (graduação e 

especialização), Mestrado e/ou Doutorado na área pleiteada nos 

últimos cinco anos – 15 pontos  

• Participação em banca de defesa de Trabalho de Conclusão de 

Curso – 10 pontos  

• Experiência docente no ensino superior EAD na área pleiteada – 

25 pontos  

• Experiência docente no ensino superior presencial na área 

pleiteada – 20 pontos  

• Experiência docente no ensino superior EAD em área diferente da 

pleiteada – 00 pontos. [A única declaração de experiência docente 

em EaD apresentada pelo candidato diz respeito ao mesmo 

ministrar disciplinas pedagógicas (área pleiteada) em diversos 

Cursos. Portanto, a referida declaração atesta a experiência 

docente em EaD na mesma área pleiteada (pontuação máxima 

que foi concedida integralmente ao mesmo de 25 pontos no 

primeiro item da experiência docente na área em EaD). 

Ressaltamos que o quesito levado em consideração sobre a 

experiência é em relação a disciplina na área pleiteada 

(fundamentos pedagógicos e educacionais) e não em relação ao 

Curso nos quais estas foram ministradas].  

• Experiência docente no ensino superior presencial em área 

diferente da pleiteada – 10 pontos  

• Experiência de tutoria na área pleiteada ou equivalente – 10 

pontos  

• Experiência docente na educação básica – 5 pontos 

 

TOTAL: 119 PONTOS 

 

 

Teresina (PI), 10 de setembro de 2021. 

 

Comissão de Seleção 

 Edital 06/2021-CEAD/UFPI 

 


