ANEXO V - MODELO DE RECURSO
Edital de seleção de professor formador UAB no 01/2020
Requerente (nome e CPF)

Paulo Willian Brunelli Viçosi 112.298.947-48

Curso

Licenciatura em Matemática

Questionamento:
Prezad@s Senhor@s
Gostaria de solicitar esclarecimentos sobre o resultado parcial, pois a minha inscrição foi realizada para as
seguintes disciplinas:
 Libras
 Sociedade
 Educação e Cultura.
 Didática Geral
 Psicologia da Educação
 Fundamentos Históricos da Educação
 Prática como Componente Curricular
 Educação Inclusiva: Fundamentos
 Políticas e Práticas
 Fundamentos Filosóficos da Educação
No resultado parcial, só consta a classificação para as disciplinas:
 Fundamentos Históricos da Educação
 Prática como Componente Curricular
 Psicologia da Educação
 Sociedade, Educação e Cultura.
Portanto, venho por meio deste, solicitar esclarecimento da classificação nas outras disciplinas.
Solicito também analise da pontuação, pois obtive 8 pontos. Sendo que possuo especialização, mestrado e
cursos avultos na EaD.
Justificativa:

Local e data: Vila Velha, ES. 11 de março de 2021.
Assinatura do requerente:

Para uso exclusivo da UAB/IFTM
Parecer no: 001
Descrição do parecer

Recurso indeferido.
Prezado Candidato, na licenciatura em Matemática a inscrição nas disciplinas abaixo foi referente à
primeira fase deste edital onde consta sua classificação na publicação do resultado final da primeira fase:
 Libras
 Didática Geral
 Educação Inclusiva: Fundamentos Políticas e Práticas
 Fundamentos Filosóficos da Educação
As demais disciplinas listadas constam do resultado parcial da “Etapa Condicionada”.
Com relaçõa à sua pontuação segue o extrato da análise:
 2 especializações, porém de acordo com o “anexo III - QUADRO DE AVALIAÇÃO DE
TÍTULOS/EXPERIÊNCIA/FORMAÇÃO” a quantidade máxima de títulos permitidas para este certame
é de 1, sendo assim voce somou 5 pontos;
 De acordo com o item 4.5 deste edital que rege a relação de documentos obrigatórios a serem
anexados e enviados, seu mestrado não foi aceito uma vez que o documento aceito é apenas a
cópia frente e verso do diploma;
 2 certificados de curso em EAD ,um de 100h e outro de 60h. De acordo com o “anexo III - QUADRO
DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS/EXPERIÊNCIA/FORMAÇÃO” a quantidade máxima de títulos permitidas
para este certame é de 1, e as possibilidades de pontuação são para cursos de 180h ou 40h, sendo
assim voce pontuou referente a um curso de 40h e somou mais 3 pontos;
Justificando assim os 8 pontos.
Local e data: Uberaba 15 de março de 2021.

Assinatura do presidente da comissão:

