
 
 

 
EDITAL Nº 20/2021 

 

 
RESULTADO DOS RECURSOS 1ª ETAPA 

 

 

EDITAL SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS DA CAPES, PARA ATUAREM NA FUNÇÃO DE PROFESSORES 

FORMADORES (PARA MINISTRAREM DISCIPLINAS), NOS SEMESTRES 2022/1 E 2022/2, PARA PROVIMENTO DAS 

VAGAS EXISTENTES, PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, NA MODALIDADE EAD DA 

UFES.  
 

NOME COMPLETO JUSTIFICATIVA 

Leonardo Salvalaio Muline A Comissão Avaliadora do Processo Seletivo, após reanálise dos 

documentos apresentados pelo candidato e após criteriosa revisita às bases 

legais e conceituais que fundamentam a definição de produção de material 

didático, INDEFERIU o recurso e MANTEVE a pontuação atribuída ao 

candidato, uma vez que não houve comprovação anexada, junto aos 

documentos enviados pelo mesmo, de que as videoaulas foram de fato 

produzidas pelo candidato (videoaulas - material didático reconhecido pelas 

fontes consultadas e que estão referenciadas abaixo*). Quanto ao recurso 

referente às Atividades de apoio ao ensino: 

planejamento pedagógico, coordenação -  foi DEFERIDO. 

Poliana Salve Guizardi Comprovante de residência anexado no momento da inscrição não era esse 

apresentado no recurso. Não são aceitos novos documentos após o término 

do prazo das inscrições. INDEFERIDO. 

Rosemeire dos Santos Brito Devido a confirmação de instabilidade no sistema de comunicação da 

UFES, aceitamos o recurso da candidata, pois o envio dos documentos 

estava dentro do prazo de inscrição. DEFERIDO. 

Valéria Fagundes A Comissão Avaliadora do Processo Seletivo, após reanálise dos 

documentos apresentados pela candidata e após criteriosa revisita às bases 

legais e conceituais que fundamentam a definição de produção de material 

didático (conceito de material didático reconhecido pelas fontes 

consultadas e que estão referenciadas abaixo*), INDEFERIU o recurso e 

MANTEVE a pontuação atribuída à supramencionada candidata. 

Verônica Belfi Roncetti Paulino Alguns documentos não tinham sido analisados na etapa anterior, sendo 



 
 

realizada nesse momento. DEFERIDO. 

 

 

*Referências consultadas: 

 

1) O Material Didático e a EaD: princípios e processos (Conceito de Transposição Didática): 

 

A) O material Didático em EaD: Princípios e Processos – Autores: Artemilson Lima & Simone Santos. 

https://ead.ifrn.edu.br/portal/wp-content/uploads/2017/07/Producao_de_Material_Didatico_Curso_de_Gestao_EaD.pdf  

 

B) Fundamentos e práticas EaD: mídias e materiais didáticos em EaD - Autor: Artemilson Alves de Lima. 

http://redeetec.mec.gov.br/images/stories/pdf/eixo_amb_saude_seguranca/tec_seguranca/educ_dist/291012_edu_dist_a05.pd
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