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Pçjiberações

A presidente do conselho, professora Cátia Regina Silva de Carvalho Pinto, deu as boas vindas aos presentes
e deliberou sobre a ordem do dia, sendo todos favoráveis. passando a palavra ao relator, conselheiro Lucas

Weihmann. O conselheiro apresentou seu relato, anexo à Ata que foi aprovado por unanimidade
Não havendo mais nada a tratar, a presidente do conselho encerrou a reunião e eu. Juliana da Rosa, lavrei a

presente Ata que vai por mim assinada e pelos demais presentes.
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Joinville,.08 de aÉbsto de 2019.

Assunto: recurso contestando o resultado da prova escrita do Edital 20/201 9/DDP -- ÁREA DE
CONHECIMENTO: Física Geral
Relator:' Lacas Weihmann
Solicitante: Direção do CTJ
PfÓééiiÓ1 ;23080:;053 832/20] 9;08

1 -- Da Solicitação

s.:

á' 7).

i.

O processo diz respeito do recurso, indeferido pela banca examinadora, interposto pelo

candidato Attila Leães Rodrigues, Processo 23080.053832/201 9-08, no qual solicita reavaliação ;

da nota de sua prova escrita, Edital 020/201:9/DDP - ÁREA DE CONHECIMENTO: Física
Geral

11 - Relatório

Em relação aos autos, integram o processo:

a) O recurso interposto pelo candidato Áttila Leãês Rodrigues .e sua justiÊlcãtiva para a

solicitação;

b) As questões da prova escrita e a resolução apresentada pejo candidato;

c) A resposta ao recurso emitido pela banca examinadora indeferindo a solicitação.

O processo segue o trâmite ]ega] previsto üo Art. 55 da ]tESOLUÇÃO NORMAL'lVA N'

34/CUn/2013, DE 1 7 DE SETEMBRO DE 201 3, que versa sobre reçursos da prova escrita realizada paro

o ingresso na carreira do magistério superior da Universidade Federal de Santa Catarina.

O candidato solicita à banca examinadora a reavaliação de sua prova escrita. A prova aplicada

no referido concurso foi composta pe]as questões ] e 2, divididas em. ](a), l(b), 2(a) e 2(b). As notas
finais dos avaliadores foram:

- Avaliador 1 : 5,5

- Avaliador 2: 5,0
Avaliador 3: 5,5
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Q Art. 5 1 da RESOLUÇÃO NORMAL'lVA N' 34/CUn/2013, DE 17 DE SETEMBRO DE 2013,

transcrito a seguir, trata dos critérios de avaliação e pontuação da prova escrita realizada para o ingresso

na carreira da magistério superior da Universidade Federal de Santa Catarina.
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Art. 5]. Na prova escrita, a banca examinadora avaliará e pontuará o candidato com base

nosseguintes critérios:

1 -- domínio e precisão .do conhecimento no campo objeto do concurso;

11 -- a coerência na construção do argumento e a precisão lógica do raciocínio;

HI -- a forma de expressão, considerando a fluência discursiva em termos de correção

linguística,coesão e coerência.
#

B

No recurso, o candidato aponta alguns dos erros cometidos na execução da prova, mas

argumenta que sua nota foi penalizada em demasia por estes erros. Afirma que cometeu um erro grave na

questão 2(a) e argumenta que este erro ocorreu devido a unt "lapso" mental. Na questão 2(b), aponta no

recurso dois erros cometidos. Em ambas as questões reconhece os erros cometidos mas invoca ó princípio

da gradação do julgamento para reavaliação das questões pela banca éxaminadora

. Sobre a Questão l não há o que discutir uma vez que foi considerada integralmente correta,

conformo consta na resposta da banca examinadora ao recurso.

Sobre a Questão 2, a banca examinadora, em resposta ao recurso, justifica que os erros

cometidos tanto na questão 2(a) como 2(b) foram graves, implicando em respostas .dimensioDalmente

equivoêadas, e que a questão 2(a) ül.cou inconclusa. Eni função disso, a banca examinadora manteve em

sua reavaliação as notas entre '0' e 0,5', atribuídas na avaliação original, para esta questão. As questões

2(a) e 2(b), apesar de vergarem sobre o mesmo conteúdo,' apresentam resolução e resultados

independentes.
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111 =- Da Análise

As questões propostas foram adaptadas de questões existentes em livros didáticos destinados ao

ensino na graduação. Portanto, não há o que se questionar a respeito .de sua adequação ao concurso em

termos de dificuldade de resolução.

A nota necessária para aprovação na prova escrita é 7,0. As notas atribuídaspelos examinadores

são próximas, com diferença máxima de 0,5 ponto entre elas. Isto indica que existe coerência nos critérios

de avaliação e pontuação adotados pela banca.

Na questão 2(a), o próprio candidato reconhece que cometeu um erro grave 4 atribui o erro a um

"lapso" mental. Na questão 2(b), o candidato reconhece que cometeu dois erros, mas argumenta que

apresentou desempenho que deve ser considerado na atribuição na nota. Na resposta ao recurso, a banca

examinadora considera que o .erro cometido foi grave.

Verificando a resolução da prova pelo candidato, constante dos autos do processo, é possível

veriüícar na questão 2(a) os erros apontados em seu recurso e também o fato de não ter conseguido chegar
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a um resultado Hihal. O "lapso" mental não pode ser considerado como uma justiHlcativa para os errei

Na questão 2(b) o candidato conseguiu chegar a um resultado final, embora incorreto. Mas,

analisando-sç a resolução da prova, verifica-se que o erro apresentado é de fato coriceitualmente grave

pois a grandeza apresentada no msujtado final está dimensionalmente incorreta. Este erro poderia ser
facilmente identificado e corrigido com uma simples análise dimensionar. '
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Em virtude do acima exposto, considero que a nota atribuída pela banca está em consonância

com os critérios de avaliação e pontuação definidos. pelo Art. 5] anteriormente descritos. Sigo o

entendimento da banca examinadora em sua rêÊposta ao recurso, sendo de parecer desfavorável ao

recurso interposto pelo candidato Áttila Leões Rodrigues, Processo 23080.053832/2019-08, que

solicita reavaliação da nota da prova escrita do concurso previsto no Edital 020/2019/DDP --
ÁREA DE CONHECIMENTO: Física Geral.

Esse é o parecer, S.M.J.

Cordialmente,
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Conselheiro Lucas Weihmann
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