
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

SELEÇÃO PÚBLICA DE TUTOR PARA CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 
DA UFBA - EDITAL Nº 01/2017 

 

RECURSOS INDEFERIDOS 

 
A comissão de seleção diante das alegações apresentadas pelos(as) candidatos(as) nos recursos impetrados 
tempestivamente contra o resultado da seleção pública de tutor para cursos de especialização na 
modalidade a distância da UFBA - edital nº 01/2017, apresenta a fundamentação dos argumentos que 
sustentam sua decisão: 
 

CURSO: Especialização em Produção de Mídias para Educação Online 

RECORRENTE: Lorena Mauricia Neris Silva 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

O candidato gostaria de saber qual o motivo da minha eliminação na 1 ª etapa da 
seleção, pois considera ter os requisitos para a tutoria. 

RESULTADO: INDEFERIDO 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 
A comissão de seleção decidiu pelo indeferimento do recurso, uma vez que a inscrição foi extemporânea; 
sendo recebida no dia 07 de março de 2017 às 09h50, portanto fora do prazo determinado pela 
RETIFICAÇÃO N. 01 DO EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE TUTOR, acessível no site da SEAD. 
 
 

 

 

CURSO: Especialização em Produção de Mídias para Educação Online 

RECORRENTE: Viviane Mendes Santana 

ALEGAÇÕES 
RECURSAIS: 

 A candidata solicita que a questão 2 da atividade 5 seja recorrigida. 

RESULTADO: INDEFERIDO 

FUNDAMENTAÇÃO: 

A comissão de seleção designou dois outros membros da equipe de avaliação para reavaliar a atividade 
solicitada e julgaram as suas respostas parcialmente corretas, uma vez tendo acertado apenas os conceitos 
de dialogicidade e compartilhamento. 
A resposta correta para a questão e da atividade 5 é:  

• Processo pelo qual a aprendizagem acontece tendo o estudante como protagonista, orientado 
pelo professor, com o auxílio de recursos e materiais, no caminho entre o mundo e sua re-
significação. – Mediação,  

• Efeito de socialização e distribuição de algo que possa ser utilizado por outros e que permite a 
coautoria e coprodução do conhecimento. – Compartilhamento,  

• Ato de agir sobre algo, e que interfere nas relações que se estabelecem entre os sujeitos, e destes 
com os ambientes, os conteúdos, as dinâmicas propostas. – Interação,  

https://sead.ufba.br/sites/sead.ufba.br/files/1a_retificacao_edital_01-2017_selecao_tutor.pdf


 

 

 

 

• Ação mútua ou compartilhada entre dois ou mais indivíduos que se influenciam de maneira inter-
relacionada. – Colaboração,  

• Ato de expressar de maneira clara e comunicativa, que envolve escuta competente e múltiplos 
direcionamentos na comunicação reflexiva. – Dialogicidade 

 
A comissão de seleção decidiu pelo indeferimento do recurso, uma vez que as notas atribuídas na 
atividade atenderam aos critérios da seleção em função das respostas dadas pela candidata, mantendo-se 
a nota total final. 

 

 

Em conformidade ao Item 5.2 do Edital Nº 01/2017, O julgamento da Banca é irrecorrível, salvo em caso 
de inobservância das normas contidas neste Edital e das disposições legais. 
 

Salvador/BA 27 de março de 2017, 

 

 

 

 

Márcia Rangel 

Superintendente de Educação a Distância 

 

 

  


