ATA DA ANAVALIAÇÃO CANDIDATOS DOS EDITAIS DAC 02/2021_1 E
02/2021_3 DO CURSO DE LETRAS EAD UFF/CEDERJ
No dia 21 de dezembro de 2021, por via remota e tendo como local de referência o Instituto de Letras da
Universidade Federal Fluminense, em Niterói, reuniu-se a banca de Letras formada pelo Prof. Eduardo
Kenedy Nunes Areas, presidente da banca, pela Profa. Luciana Sanchez Mendes e pelo Prof. Gerson
Rodrigues da Silva, a fim de avaliar a documentação anexada no sistema “Inscrição Cecierj” pelos
candidatos a coordenação de disciplinas da graduação EAD em LETRAS nas áreas de LITERATURA
COMPARADA e LITERATURAS AFRICANAS 1, e também pelos candidatos a conteudista da disciplina
PORTUGUÊS 8. Para a disciplina LITERATURA COMPARADA, a candidata Anna Faedrich Martins Lopez
atingiu nota 9,4 (nove pontos e quatro décimos) e a candidata Roberta da Costa de Sousa atingiu nota 6,8
(seis pontos e oito décimos), considerando a documentação comprobatória anexada, alcançando ambas
aprovação e classificação. Os candidatos Hugo Sbano Freire e Renata da Silva de Oliveira não obtiveram
nenhum ponto, em função de não terem anexado nenhum comprovante passível da pontuação prevista
no edital respectivo, tendo sido reprovados. O candidato Rodolpho Pereira do Amaral obteve nota 1,8
(um ponto e oito décimos), tendo pontuado somente no quesito produtividade acadêmica, único para o
qual anexou documentação comprobatória, tendo sido reprovado. O candidato Rafael Rochê da Silva
alcançou nota 3 (três), tendo pontuado apenas em experiência docente e produtividade acadêmica,
únicos quesitos de análise para o qual anexou documentação comprobatória, tendo sido reprovado. A
candidata Rosa Maria Aparecida Nechi Verceze obteve nota 3,6 (três pontos e seis décimos), tendo
pontuado somente nos quesitos doutorado, experiência docente e produtividade, únicos para os quais
anexou comprovação, tendo sido reprovada. Para a disciplina LITERATURAS AFRICANAS 1, houve somente
um candidato, Júlio Cesar Machado de Paula, que alcançou nota 7,6 (sete pontos e seus décimos),
considerando a documentação anexada, sendo, portanto, aprovado e classificado. Para conteudista da
disciplina PORTUGUÊS 8, o candidato Monclar Guimarães Lopes alcançou nota 9,4 (novo pontos e quatro
décimos), considerando a documentação anexada, sendo, portanto, aprovado e classificado. Os
candidatos Ana Angélica Rocha Fonseca, Deumira Rigueira Pains da Silva, Hugo Sbano Freire, Kelly de
Oliveira Pereira Carvalho, Rafael Rochê da Silva, Thiago da Silva Alves dos Prazeres e Luiz Carlos Machado
da Silva não alcançaram nenhum ponto, em função de não terem anexado nenhuma documentação
passível de pontuação, sendo, portando, todos reprovados. A candidata Simone Cristina Menezes Martins
obteve 3 (três), tendo pontuado somente experiência docente e produtividade, únicos quesitos para os
quais anexou comprovação, tendo sido reprovado. O candidato Rodolpho Pereira do Amaral alcançou
nota 1,8 (um ponto e oito décimos), tendo pontuado somente em produtividade, único quesito para o
qual anexou comprovação, tendo sido reprovado. A candidata Rosa Maria Aparecida Nechi Verceze
obteve nota 3,6 (três pontos e seis décimos), tendo pontuado somente nos quesitos doutorado,
experiência docente e produtividade, únicos para os quais anexou comprovação, tendo sido reprovada. A
candidata Alessandra Matias de Oliveira Carmo obteve nota 4,5 (quatro pontos e cinco décimos), tendo
pontuado experiência docente, experiência em EAD, formação em EAD e produtividade, não tendo
anexado comprovação para os demais quesitos, sendo, portanto, reprovada. Sem mais a registar, eu,
Eduardo Kenedy Nunes Areas, como presidente da banca, lavro a presente ata que vai por mim e pelos
demais membros da banca assinada.
Niterói, 21 de dezembro de 2021.
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