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Edital nº: 106 de 24/06/2021 

 Área/Subárea ou Disciplina: Educação/Educação Especial; Fundamentos da 
Educação 

 

RESPOSTA AO RECURSO APRESENTADO PELA CANDIDATA EDINEA DA 

ROCHA NERES CÂMARA 

 

Considerando a nota atribuída na aula de aptidão didática prestada no Processo 

Seletivo Simplificado, de nº 106 de 24/06/2021 - Área/Subárea ou Disciplina: 

Educação/Educação Especial; Fundamentos da Educação - e considerando os 

argumentos expostos no Recurso apresentado, solicitando revisão da prova de 

aptidão didática, vimos apresentar resposta com base na avaliação realizada pela 

Comissão avaliadora, de acordo com a ficha de avaliação – anexo III, proposta na 

Resolução N° 14/2015,  conforme exposto: 

 

Domínio do conteúdo - Nesse item, a candidata não atendeu de forma plena quanto 

à profundidade do tema trabalhado, tendo em vista que ao abordar sobre: A Inclusão 

Escolar, Educação Especial e Diversidade na Educação do Campo, apresentou o 

conteúdo de forma desarticulada. Ou seja, a candidata explicou os conceitos de 

inclusão escolar, educação especial, diversidade e educação do campo, não 

atendendo de forma satisfatória a proposta exposta no tema, a qual seria, articular 

essas temáticas ao trabalho pedagógico desenvolvido na educação do campo. 

  

Ainda com relação a questão de domínio do conteúdo, a candidata não atendeu 

plenamente ao item “Situa o conteúdo no contexto adequado e estabelece relação 

com o conhecimento atual” (ANEXO III), uma vez que ao abordar sobre a  Política 

Nacional de Educação Especial na perspectiva da inclusão escolar (BRASIL, 2008), 

não aprofunda sobre a importância desse documento para o processo de inclusão 

Este documento foi assinado digitalmente por ISABEL MATOS NUNES
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/238698?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CASSIA CRISTOFOLETI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/238781?tipoArquivo=O
Este documento foi assinado digitalmente por ALINE DE MENEZES BREGONCI
Para verificar o original visite: https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/238949?tipoArquivo=O



 
 
 
 
 
 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DE CIENCIAS HUMANS – DECH 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 
Rodovia BR 101 Norte, km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-900, São Mateus, ES 

 www.ceunes.ufes.br 

escolar e em seguida, explica um slide sobre as “propostas de inclusão escolar” 

apresentando a imagem de normas de acessibilidade e cores de bengalas para cegos 

e surdocegos reduzindo essas propostas somente às questões de acessibilidade para 

uma parte do público-alvo da educação especial  

 

Com relação a qualidade da gravação da aula, a candidata atendeu plenamente o 

item 8.2.4 do Edital “É imprescindível para avaliação da aula que a gravação ocorra 

em resolução HD (1280x720) ou full HD (1920x1080) em um dos formatos: .mp4, .mkv 

ou .mov”, no entanto, o áudio da gravação ficou prejudicado, dificultando a 

compreensão dos membros da banca, uma vez que a mesma optou pela aula 

utilizando a linguagem oral.  

 

Considerando o item 8.2.1.1 do Edital 106 de 24/06/2021 “A prova de aptidão didática, 

constituída por uma aula em nível de graduação, deverá ser ministrada pelo candidato 

parcialmente ou integralmente com o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras)”. Ao 

optar em fazer a exposição da aula em Língua Portuguesa e Libras em modo 

concomitante, a candidata utilizou duas línguas de modalidades diferentes, o que 

acarretou no predomínio da Língua Portuguesa sobre a Libras, logo as frases 

sinalizadas foram expressadas em Português sinalizado, além de ter acarretado em 

escolhas tradutórias equivocadas. 

 

Considerando ainda a opção pelo predomínio da Língua Portuguesa na exposição da 

aula, com escassos momentos de tradução na Língua Brasileira de Sinais, um dos 

principais quesitos a serem avaliados dentro dos “conceitos e princípios do tema 

proposto”, de acordo com a titulação exigida pelo Edital, também foi um ponto que não 

demonstrou de maneira satisfatória o conhecimento da candidata acerca da Libras.  
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Considerando o argumento da candidata sobre normas para vídeo-artigo em libras, 

este quesito não foi exigido pelo edital do concurso o que levou a banca a avaliar a 

aula de acordo com o anexo III da Resolução N° 14/2015, em que os candidatos 

poderiam optar pela aula parcialmente ou integralmente com o uso da Língua 

Brasileira de Sinais (Libras). Nesse sentido, a banca foi composta por Professores, 

com experiência na área da Educação Especial e Libras. 

 

Pelas razões acima apresentadas, o parecer é pelo indeferimento do presente 

recurso. 

 

São Mateus, 28 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

Profª Drª Isabel Matos Nunes – DECH/CEUNES/UFES  

Profª Drª Rita de Cassia Cristofoleti – DECH/CEUNES/UFES  

Profª Drª Aline de Menezes Bregonci – DMVET/CCAE/UFES 
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