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PARECER DO RECURSO DO RESULTADO DA PROVA DIDÁTICA REFERENTE 

AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO 

DO CENTRO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS, OBJETO DO 

EDITAL N.º 161/2019 - PROG/UEMA, DA CANDIDATA MARIA ITSKOVICH 

 

1 Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais-CECEN. 

1.1 Edital n.º 161/2019-PROG/UEMA. 

1.1.1 Curso de Música. 

1.1.1.1 Área/ Subárea: Artes/ Música/ Teoria da Música. (Professor Substituto); 01vaga 

[20 horas]. 

 

Em resposta ao recurso contra o resultado da prova didática referente ao edital n.º 

161/2019-PROG/UEMA, feito pela candidata MARIA ITSKOVICH, a comissão 

examinadora do processo seletivo simplificado para Professor Substituto da UEMA 

esclarece que a apresentação do plano de aula: pontuação 0 de 0.5, o examinador não 

recebeu um plano legível. Foi registrado e anexado na ata. Coerência entre objetivos, 

conteúdos, procedimentos didáticos, recursos e avaliação: pontuação 0.5 de 1.0, o conteúdo 

da aula abordou o tema proposto somente parcialmente e não de forma satisfatória. Não 

houve avaliação.  

Duração do tempo da aula: pontuação 0.5 de 0.5. Utilização de dinâmica de ensino 

para introdução da temática com base nos conceitos, teorias ou teses: 0.5 de 1.0, a candidata 

abordou somente uma parte dos tema e faltou introduzir o estudo sistemático. Exposição 

dialogada e contextualizada do conteúdo com os referenciais teóricos: pontuação 1.0 de 1.0. 

Abordagem do tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano, expondo a aula no 

tempo previsto, com domínio e segurança do conteúdo: pontuação 0.4 de 1.0. A candidata 

não mostrou domínio e segurança do conteúdo.  

O examinador não teve acesso a um plano legível, portanto concedeu a pontuação 

somente para a exposição da aula no tempo previsto, que corresponde a 1/3 (0,33) e foi 

arredondada para 0.4. Adequação no uso da linguagem acadêmica, com clareza, coerência e 

objetividade na comunicação, utilizando de maneira correta a terminologia e dos conceitos 

da área; raciocínio e sequência lógica do conteúdo em consonância com os referenciais 

teóricos: pontuação 0.2 de 1.0. A utilização correta da terminologia e dos conceitos da área 

deixou muito a desejar. Algumas questões abordadas não ficaram claras. 

Explanação da aula com habilidade na utilização dos recursos didáticos, conforme 
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ABNT e normas institucionais: 0.5 de 1.0. Não utilizou nenhum recurso musical. As 

citações nos slides não corresponderam às normas da ABNT. Formas e instrumentos 

avaliativos: pontuação 0 de 1.0. Não houve avaliação. Defesa e argumento das ideias com 

coerência, segurança, domínio e conhecimento na área/subárea: 0 de 2.0. A candidata não 

mostrou coerência, segurança, domínio e conhecimento.  

 

 

                                                                                      São Luís - MA, 24 de setembro de 2019. 

 

 

Comissão Examinadora: 

Prof. Christoph Clemens Küstner – presidente; 

Prof. Willinson Carvalho do Rosário – secretário; 

Prof. Heitor Marques Marangoni – membro. 


