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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM
FORMAÇÃO EM CIÊNCIAS PARA PROFESSORES

A Comissão de Seleção instituída conforme portaria nº 10.610, de 7 de novembro de 2022,
em consonância com o edital nº 743 de 03 de novembro de 2022, informa o resultado do
pedido de recurso referente a 1ª etapa do processo seletivo, de acordo com o edital UFRJ
nº 743 de 03 de novembro de 2022. Recurso solicitado pelo candidato com número de
inscrição 02: Em 18/01/2023 às 21:58:03, o candidato solicitou recurso contra o resultado
da 1ª Etapa do edital nº 743/2022 para seleção do programa de pós-graduação em
Formação em Ciências para Professores, anexando ao recurso o plano de aula,
apresentando a justificativa abaixo:

“Acredito que o plano de aula apresentado estava de acordo com o artigo proposto e com
o que foi pedido no edital. Não ficou claro quais critérios, estipulados pelo edital, tiveram a
menor nota. Acho importante ter as notas detalhadas por critério de avaliação para saber
melhor os motivos da nota atribuída. Foi apresentado um plano de aula baseado no
conceito "sala de aula invertida". Acredito que a aprendizagem dos alunos se beneficia
mais quando os mesmos são protagonistas em sua busca por conhecimento. Eu disse que
seria abordado na primeira aula os conceitos de IDH e de desenvolvimento humano
trazidos pelo artigo. Além disso, propus uma atividade lúdica para que os alunos pudessem
aprender mais sobre conviver com a diversidade na escola. Segue em anexo o plano de
aula elaborado.”

RESPOSTA BANCA AVALIADORA:

Análise
O candidato fez sua apresentação da prova num tempo muito inferior ao previsto,
deixando de abordar adequadamente o tema. Não apresentou satisfatoriamente o
conhecimento sobre os temas transversais indicados na bibliografia de referência. Não
deixou claro como os temas transversais poderiam ser tratados em uma aula de ciências e
nem explorou as potencialidades e os desafios do método proposto.
O plano de aula, enviado com o pedido de recurso, não apresenta informações concretas
sobre como será conduzida a aula. Por exemplo, não explicita quais são os vídeos de
Youtube a serem apresentados, quais são os materiais pré-selecionados e não apresenta de
que maneira esses materiais contribuem para os processos de ensino e aprendizagem. 
As notas atribuídas ao candidato pelos membros da banca de avaliação são:

Candidato:
número

Compreensão Articulação e
coerência

Uso da língua
portuguesa

Plano de
aula
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Conclusão
Diante do exposto, a comissão de seleção e a comissão organizadora indeferiram o pedido
de recurso.

Comissão de Seleção
Duque de Caxias, 23 de janeiro de 2023.
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