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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 

REFERENTE AO PROCESSO N.º 212747/ 2019 

 

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]. 

 

1. Os membros da banca não têm a obrigação de informar sobre se o plano de aula está ou 

não legível, mas podem fazer isso caso achem necessário. A candidata informou que os 

três planos de aula não estavam com uma impressão adequada. Um dos membros da 

banca respondeu que a sua via estava com a impressão apagada, mas legível. Outro 

membro da banca alegou que recebeu uma via não legível. No entanto, é de total 

responsabilidade da candidata a impressão de qualquer tipo de material.  

2. As respostas da candidata durante as arguições não foram consistentes com as 

perguntas, principalmente quando o presidente da banca fez suas considerações.  

3. A candidata não aplicou a avaliação que estava descrita no plano de aula durante a 

prova didática. Toda e qualquer proposta que esteja no plano de uma aula, deve ser 

executada.  

4. A candidata pode ter acesso às notas atribuídas pela banca examinadora através do 

setor de seletivos da UEMA ou no site da Universidade visto que os anexos das 

avaliações são encaminhados a este setor e publicado no site para conhecimento.  

Assim, a banca mantém as notas inseridas na avaliação da candidata. Portanto 

indeferimos o recurso do processo nº 212747/2019. 

 

                                                                                      São Luís - MA, 2 de outubro de 2019. 

 

Comissão Examinadora: 

Prof. Christoph Clemens Küstner – presidente; 

Prof. Willinson Carvalho do Rosário – secretário; 

Prof. Heitor Marques Marangoni – membro. 


