
 
                                               MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO       

                                              UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 
CENTRO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA – CEAD 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB/UFPI 

Rua Olavo Bilac, 1108 (Praça Saraiva), Centro Sul, CEP 64001-280, Teresina, Piauí, Brasil 

Fone (86) 3215 4101 www.cead.ufpi.br 

 

Portaria nº 05 /2021-CGEO/CEAD 
 

O Presidente da Comissão de Seleção do Curso de Geografia do Centro 

de Educação Aberta e a Distância - CEAD, da Universidade Federal 

do Piauí, designada    pela Portaria 03/2021-CEAD/UFPI, no uso de suas 

atribuições e, considerando o resultado da Análise dos pedidos de 

interposição de recursos do processo seletivo simplificado para 

Professor Formador CAPES/UAB/CEAD/UFPI do Curso de 

Licenciatura em Geografia/CEAD/UFPI, 

R E S O L V E: 

 

TORNAR PÚBLICO, o resultado da etapa da Análise dos Pedidos de Interposição de 

recursos, referente à seleção regida pelo Edital Nº 36/2021 – GEOGRAFIA/CEAD/UFPI, 

 

Candidatos/Disciplinas Resultado 

DISCIPLINA: Metodologia do Ensino de Geografia -2021.1  

1. Lineu Aparecido Paz e Silva Indeferido 

A documentação comprobatória anexada no ato da inscrição não fundamenta o pedido. 

A declaração de tutor não contou como Professor titular da disciplina na EAD. Ausência 

de documento de experiência no magistério superior presencial e disciplinas 

equivalentes EAD. Foram anexados documentos de 3 (três) períodos equivalentes na 

modalidade presencial, que foram computados. 

Na reconsideração da avaliação do plano de trabalho verificou-se uma plêiade de 

problemas didático-pedagógicos. Há problemas de digitação, formatação, conteúdo 

programático com precária apresentação e organização didática. Os objetivos são 

problemáticos e repetitivos (compreender e analisar). Por se tratar de disciplina de 

Metodologia de ensino de geografia a distância, não foram explicitadas metodologias 

inovadoras, criativas e dinâmicas. As competências e habilidades de ensino foram 

pouco especificadas, indicando apenas a perceção. Sobre as teorias da aprendizagem há 

referência apenas à cognitivista de Jean Piaget, negligenciando as demais teorias e os 

seus respectivos teóricos. Os fóruns não possuem enunciados corretamente elaborados 

e contextualizados. A avaliação da aprendizagem praticamente inexiste na apresentação 

do plano. Não há referência às formas de avaliação diagnóstica, formativa e somativa. 

Foram indicados apenas dois textos nas referências bibliográficas, ambos 

desatualizados. O plano é simplório, problemático e frágil. A nota será mantida. 

 

DISCIPLINA: Organização do Espaço - 2021.2  

1. Gilson Barbosa de Sousa 

Pontuação obtida: 47,0   Nota atribuída: 3,0 
Deferido 

 

Teresina [PI], 17 de março de 2021. 

 

Prof. Dr. Francisco de Assis de Sousa Nascimento 

Presidente da Comissão 
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