
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UNIRIO 

 

 

ATA de Recurso do EDITAL CEDERJ UAB 2022.1 

 

No dia 27 de junho de 2022 a banca reuniu-se e realizou avaliação do recurso da 

candidata inscrita no Edital CEDERJ UAB 2022.1 para Coordenador de Área (PA1); 

Coordenador de Tutoria (PA2); Coordenador de Disciplina (PA2) / Professor Formador; 

Conteudistas de material didático (PA3) / Professor Conteudista dos cursos de graduação 

oferecidos pelo Consórcio CEDERJ e CAPES (UAB), em específico para o Curso de 

Bacharelado em Biblioteconomia na modalidade a distância em regime de cadastro de 

reserva. 

A seguir apresenta-se a resposta aos seguintes itens: 

 

1-“Experiência em Docência - EaD (até 3,0 pts)” .  

 

A experiência de atuação no ensino remoto emergencial em função da pandemia 

de Covid-19 não se caracteriza como experiência na modalidade de educação a distância.  

O ensino remoto foi desenvolvido nas universidades públicas federais em 

confirmidade com a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação, 

que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas via meios digitais, 

enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2 e outrossim 

regulada pela Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, que estabelece normas 

excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das 

medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Observe-se que a legislação não cita substituição de modalidades. Trata-se apenas 

de um ajustamento para aulas via meios digitais. A concepção de educação na modalidade 

a distância caractariza-se, entre outros aspectos, por: material instrucional 

disponibilizado, cuja abordagem está centrada na informação fornecida por um tutorial 
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ou livro eletrônico hipermediático; utilização de ambiente virtual de aprendizagem; oferta 

de materiais instrucionais em diferentes tipologias, design pedagógico centrado no 

discente, cuja, ênfase é uma orientação assemelhada à auto-instrução; presença de tutoria; 

entre outros aspectos. 

No que tange à elaboração de material didático, a candidata indica no recurso o 

acesso a um drive anteriormente não arrolado em sua documentação de candidatura. Neste 

sentido, o item não pode ser validado e computado. 

 

2- “Planejamento da Disciplina (Até 6,0 pts)”.  

O plano apresentado pela candidata não apresenta detalhamento da metodologia 

que pretende empregar nas atividades propostas. 

No desdobramento do plano, a candidata não provoca diálogos e tampouco 

apresenta como o tema acessibilidade em bibliotecas dialogará com diferentes tipos de 

acessibilidade, como a arquitetônica, a comunicacional e a instrumental.  

Não foram citados, por exemplo, o exame de normatizações como: 

ABNT. NBR 16537: Sinalização tátil no piso: diretrizes para elaboração 

e projetos de instalação. Rio de Janeiro, 2016. 

 

ABNT. NBR 9050: acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 

equipamentos urbanos. 4. ed. Rio de Janeiro, 2020. 

 

Tendo esta última uma seção dedicada às bibliotecas e centros de leitura. 

Por fim, aponta-se que a prévia experiência docente foi computada no item 

Experiência em Docência (até 2,0 pts), conforme previsto em edital 

 
NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL DO 

CANDIDATO 
APÓS O 

RECURSO 

SITUAÇÃO 

Monique Batista Magaldi 5,80 Não deferido 

 

 

Dayanne da S. Prudencio 

Esther H. Luck 

Vinicius de Souza Tolentino 
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