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CANDIDATO: MÁRIO SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS 

Por questões de natureza metodológica, a comissão avaliadora do recurso 

impetrado pelo candidato MÁRIO SÉRGIO RIBEIRO DOS SANTOS inicia a análise 

pelo fim, considerando que o referido candidato alega ter o seu recurso prejudicado em 

função de não receber os espelhos de avaliação. 

Tendo em vista a sua alegação, o que constitui a parte final do documento 

apresentado, e em consulta à Chefia, do Departamento' Acadêmico de Estudos 

Linguísticos e Literários, esta Comissão esclarece que não encontrou nenhum registro de 

solicitação dos espelhos de avaliação, conforme item 8.4 do EDITAL N° 

l/DCV/UNIR/VILHENA,DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018. 

A Comissão, ao analisar o plano de aula do candidato e o áudio da prova didática, 

considera como relevantes as seguintes situações, o candidato: a) apresentou certa 

dificuldade em relação aos conceitos, e princípios do tema exposto; b) não apresentou 

habilidade9 de análise e síntese, tendo em vista uma inadequação do tempo dedicado à 

exposição, de pontos cruciais do tema posto para aula; c) apresentou domínio limitado do 

conteúdo que se revelou, sobretudo, em equívocos teóricos; d) tev 'seus objetivos 

específicos, apresentados no plano de aula, comprometidos, tendo em vista a inadequação 

da sequência da exposição; e) possui problemas relativos à linguagem, que a tornam 

inadequada para o cargo pretendido; f) ao apresentar as respostas às questões postas pela 



banca, não o fez satisfatoriamente, o que revelou, mais uma vez, falta de domínio do 

tema. 

Em função do exposto, a Comissão Avaliadora do Pedido de Recurso mantém a 

nota atribuída pelos membros da Banca Examinadora. 	 - 

Prof.. M.  Karina Rodrigues de Faria 
Prof. de Linguística do Departamento Acadêmico de Estudos Linguísticos e Literários 
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Vilhena, 02 de abril de 2018. 
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