CONCURSO PÚBLICO UFRJ – Edital 588 de 14 de setembro de 2017
Prova Discursiva
Análise dos recursos interpostos pelos candidatos
Formulário de parecer relativo à questão

Instruções para a Banca:
1. A Banca deve analisar, conjuntamente, todos os recursos interpostos;
2. Em seguida deve preencher o formulário especificando:
a) o número do candidato;
b) o número da questão;
c) o parecer que justifique a correção.

Número do candidato: 1900808
Número da questão: 1
Parecer:
A referida resposta não foi capaz de abordar com profundidade os elementos colocados no comando da questão. A
resposta apresentou uma visão superficial sobre a temática da problemática ambiental no ensino de Geografia nos
campos da Geografia Humana e da Geografia Física. O(a) candidato(a) não forneceu à banca examinadora um
entendimento acerca da necessidade de romper com uma prática pedagógica hierarquizante, dual e tradicional.
Recurso indeferido.
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Número do candidato: 1900808
Número da questão: 2
Parecer:
A referida resposta ao comando da questão não foi capaz de trabalhar de maneira profunda a temática da desigualdade
social e dos problemas ambientais a partir de um recorte geográfico de análise a ser escolhido. A resposta, com um
padrão de reflexão desorganizado, pouco problematizou os problemas, as percepções multifocais e a
multidimensionalidade da desigualdade social e das questões ambientais, Por fim, a resposta não trouxe à banca
examinadora elementos satisfatórios para um enfoque pedagógico a ser trabalhado em sala de aula.
Recurso indeferido.
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Número do candidato: 1900808
Número da questão: 3
Parecer:
Ainda que o(a) candidato(a) tenha apresentado à banca examinadora dois recursos didáticos a serem trabalhados em
sala de aula, a resposta não foi capaz de problematizá-los de maneira holística e multidimensional. A resposta
apresentou um teor excessivamente descritivo e com um rompante tradicional.
Recurso indeferido.

