UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESCOLA
DE EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA (LIPEAD)
Ata do Resultado Final do Processo Seletivo para Coordenadores de Disciplina - Edital
2021.2
Ao longo do período de 26 de julho até 04 de agosto, participaram das avaliações dos
candidatos, seguindo a organização previamente estabelecida por áreas, os seguintes
professores que compõem a equipe de coordenação do curso: Adriana Rocha Bruno e Rachel
Capucho Colacique. Esclarece-se que, conforme a organização por áreas previamente
estabelecida, nenhum dos professores que compõem a banca examinadora participou de
avaliação de candidatos das áreas para as quais também estão inscritos como candidatos.
Ao todo, tivemos candidatos reprovados: a) Gabriella Filgueiras Marins Ormonde, que teve a
inscrição recusada por incongruência entre o nome do candidato e os documentos enviados; b)
Nathalia Barbosa Costa da Silva, c) Elis Madeira Velho Vassão, d) Thiago da Silva Alves dos
Prazeres e) Daiana Milagre da Silva, por não terem enviado os documentos solicitados no
edital. As demais candidaturas foram todas aprovadas, seguindo-se a seguinte ordem de
classificação por área: Artes Visuais na formação de pedagogos: RENATO RODRIGUES DA
SILVA e Adrianne Ogeda Guedes; Leitura, Escrita e Literatura na formação de pedagogos:
Diego da Silva Vargas, Camila Costa Gigante e Marina Costa Villela Martins; Ciências
Naturais na formação de pedagogos: Maria Auxiliadora Delgado Machado; Corpo,
Movimento e Teatro na formação de pedagogos: Andrea Martello; Fundamentos
Didático-Pedagógicos na formação de pedagogos: Flávia Silva Martins e Claudia Maria
Soares Rossi. Esta segunda colocada está aprovada, mas é membro externo ao consórcio
CEDERJ e há outra candidata aprovada cuja instituição pertence ao consórcio CEDERJ e tem,
segundo a legislação, prioridade; História na formação de pedagogos: Jordanna Castelo
Branco e Vinicius de Moraes Monção.
No dia 11 de janeiro de 2022, a banca responsável pelo concurso recebeu o recurso da
candidata Flávia Silva Martins, que solicitou correção da área em que concorreu ao edital, de
Ciências Naturais na formação de pedagogos para a área Fundamentos Didático-Pedagógicos
na formação de pedagogos, e foi corrigido. Solicitou ainda revisão da pontuação do item Inserção da Atuação em EaD no Conjunto dos Demais Compromissos do Candidato (até 2,0
pts) pois atua na instituição UFRJ, possui total disponibilidade para atuar no cargo e estará de
licença qualificação nos próximos anos e poderá me dedicar também durante a semana. Este
último ponto não constava no projeto, mas foi considerado no recurso tendo em vista a
disponibilidade da candidata. Assim, a referida candidata contabilizou média final de 9,4,
ficando em primeiro lugar para esta vaga, uma vez que foi identificado que a outra candidata,
Claudia Maria Soares Rossi, aprovada na mesma disciplina/área, é de instituição externa ao
Consórcio CEDERJ, pertencente à IFMG e à UFLA. Como há candidato/a aprovado de
universidade pertencente ao convênio CEDERJ, e seguindo o edital - conforme itens: VI.1.2 e

VII.3, esta candidata, embora tenha obtido nota superior à da outra candidata, não pode
assumir o primeiro lugar, pois os/as candidatos de instituições conveniadas ao CEDERJ
possuem prioridade. Assim, esta candidata foi classificada em segundo lugar. Retificamos,
portanto, a ata provisória nesta ata e também na planilha.
Registramos a seguir tabela com as classificações dos aprovados no Processo Seletivo para
Coordenadores de Disciplina - Edital 2021.2, em composição a esta ata.
Nome do/a candidato

Disciplina/Grupo/Ár
ea

Universidade/ví
nculo

Resultado final
(classificação)

Flávia Silva Martins

Fundamentos
Didático-Pedagógicos
na formação de
pedagogos

UFRJ

9,4

Claudia Maria Soares
Rossi

Fundamentos
Didático-Pedagógicos
na formação de
pedagogos

UFLA

9,6
Aprovada, mas é
membro externo ao
consórcio CEDERJ e
há outra/o candidato
aprovado (Flávia Silva
Martins - UFRJ) cuja
instituição pertence ao
consórcio CEDERJ e,
por isso, em acordo
com a legislação, tem
prioridade e assume
primeiro lugar.

Diego da Silva Vargas

Leitura, Escrita e
Literatura na Formação
de Pedagogos

UNIRIO

10

Camila Costa Gigante

Leitura, Escrita e
Literatura na Formação
de Pedagogos

UERJ

9,3

Marina Costa Villela Martins

Leitura, Escrita e
Literatura na Formação
de Pedagogos

UFRJ

9,2

Renato Rodrigues da
Silva

Artes Visuais na
formação de
pedagogos

UNIRIO

10

Adrianne Ogeda Guedes

Artes Visuais na
formação de
pedagogos

UNIRIO

10

Jordanna Castelo Branco

História na formação
de pedagogos

UFRJ

9,4

Vinicius de Moraes
Monção

História na formação
de pedagogos

UFF

8,2

Maria Auxiliadora
Delgado Machado

Ciências Naturais na
formação de
pedagogos

UNIRIO

10

Andrea Martello

Corpo, Movimento e
Teatro na formação de
pedagogos

UNIRIO

9,8

Nada mais havendo a tratar a banca avaliadora finalizou a ata que vai assinada por seus
membros.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2022.

Rachel Colacique

Adriana Rocha Bruno

