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Resultado do Recurso contra o Resultado da Prova Escrita

A Comissão de Seleção do EDITAL Nº 03/2017 - CEAD/UFPI, analisou
meticulosamente o recurso relativo à etapa da prova escrita do Candidato Nilson
Rodrigues dos Santos, fazendo uma criteriosa revisão da prova, identificando que o
conteúdo da prova enfocou a produção historiográfica clássica, que deve fazer parte da
formação básica do professor de história, ou seja, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de
Holanda e Gilberto Freyre devem ser conhecidos e analisados ainda no começo da
graduação. Os critérios de avaliação foram informados na prova escrita, constante no
seguinte teor: Prova escrita [Eliminatória], na qual o candidato deverá obter nota igual
ou superior 7,0 [sete], para seguir no certame. Na prova escrita, o candidato deverá
elaborar texto coerente e articulado, contendo de duas a quatro páginas, que apresente,
sequencialmente, os elementos de um texto acadêmico – Introdução, Desenvolvimento e
Conclusão, no qual é indispensável observar as normas gramaticais e a ortografia do
português brasileiro. O candidato deve obrigatoriamente estabelecer conexões entre os
enunciados e as referências básicas que fazem parte da formação dos historiadores. O
nível de avaliação foi de baixa complexidade. O candidato não domina conceitos
fundamentais da historiografia, apresenta interpretações equivocadas, simplistas e
inacreditáveis, apresenta também problemas de construção de linguagem, não conseguiu
organizar uma estrutura minimamente adequada para narrativa histórica, não fez a
relação dos explicadores da identidade nacional brasileira com a produção
contemporânea, sendo injusto majorar a nota. Dessa forma, definiu-se o seguinte
resultado:
Nº de Inscrição
Nome
Nilson Rodrigues dos Santos
17

Teresina (PI), 05 de abril de 2017.

Prof. Dr. Francisco de Assis de Sousa Nascimento
Presidente da Comissão de Seleção
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