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 Edital nº 37 / 2019 GEOGRAFIA/CEAD/UFPI 
Curso de Licenciatura em Geografia/CEAD/UFPI  

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

 
O Diretor do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD) da Universidade Federal do Piauí, 
e Coordenador UAB na UFPI, em obediência às disposições contidas nas Leis nº 11.273/2006 e 
nº 11.502/2007 e nas Portarias CAPES/UAB nº 183/2016, nº 15/2017, nº 39/2017 e nº 102/2019 
(Capítulo I, Art. 2º, inciso IV – Grupo 4), juntamente com a Comissão de Seleção, no uso de suas 
competências e atribuições legais, no que se refere ao Edital 37/2019 – GEOGRAFIA/CEAD/UFPI, 
Processo Seletivo Simplificado, destinado ao provimento de vagas e à formação de cadastro de 
reserva de candidatos à função de Professor Formador CAPES / UAB / CEAD / UFPI, para atuação 
no Curso de Licenciatura em Geografia/EaD, com vistas ao implemento das disciplinas relativas 
ao semestre 2020.1, nas turmas/Polos de Apoio Presencial, tornam público aos interessados o 
resultado da interposição de recursos sobre as notas das videoaulas, em ordem por CPF, 
constando  resultado e observação. 
 

Edital nº 37 / 2019 GEOGRAFIA/CEAD/UFPI 
Curso de Licenciatura em Geografia/CEAD/UFPI 

RESULTADO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SOBRE AS NOTAS DAS VIDEOAULAS 

Nº 
Ord. 

 

CPF 

 

RESULTADO 

 

OBSERVAÇÃO 

1.  819.174.143-15 INDEFERIDO A Comissão de Seleção declara que o candidato obteve nota 
compatível com os critérios adotados na análise das 
videoaulas. Afirma, que a análise das videoaulas seguiu os 
mesmos critérios para todos os candidatos com inscrições no 
certame; 
Observa que a videoaula do candidato não se encontra na 
proporção para o formato de vídeo digital (estética). A mesma 
não possui inovação e o candidato não expôs sua fala olhando 
diretametne para a câmera.  

2.  972.892.723-15 DEFERIDO A Comissão de Seleção declara que a análise das videoaulas 
seguiu os mesmos critérios para todos os candidatos com 
inscrições no certame. Informa que possui independência e 
não pode avaliar quaisquer candidato, comparando-o com 
resultados de outros editais;  
Observa que a videoaula, objeto do recurso não apresentou 
edição, slides e nem inovação; 
Foi observado também, que dois vídeos foram postados no 
youtube, mas o link do segundo (unidde 3) está indisponível 
(links informados no e-mail de inscrição). O segundo vídeo só 
foi acessado por esta Comissão após o recurso impetrado e, por 
reprodução automática na sequência do primeiro. Nesse 
sentido, a Comissão de Seleção avaliou a continuação da 
videoaula e corrigiu a nota passando a ser 8,0 (oito pontos).   

 
OBS.: A data do resultado da interposição de recursos sobre as notas das videoaulas e dos demais 

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


eventos, consta no Aditivo 01 do Edital nº 37 / 2019 GEOGRAFIA/CEAD/UFPI 
 
Nota: Todas as notícias, informações e resultados dos eventos do Processo Seletivo serão 
divulgados no site: www.cead.ufpi.br. 
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