
ATA DO PROCESSO DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS A PROFESSORES
PRECEPTORES PARA A RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA DE FILOSOFIA
CONFORME O EDITAL 07/2022/UFSJ/PROEN
No dia vinte e quatro de outubro de dois mil e vinte e dois, foi verificada a

documentação exigida pelo referido Edital para inscrição de professor

preceptor e a carta de intenções enviada por cada candidato, pela professora

Maria José Netto Andrade, orientadora da Residência Pedagógica em Filosofia

e pelo Prof. Fábio de Barros Silva, coordenador do Pibid Filosofia. A carta de

intenções teve valor de dez pontos. Os candidatos avaliados foram: Hernane

Guedes Jaques, professor da Escola Estadual Cônego Osvaldo Lustosa, no

município de São João del-Rei/MG; Jose Bernardo de Broutelles, professor

do IF Sudeste MG, Campus São João del-Rei; Maria Goretti da Silveira

Barbosa, professora da Escola Estadual Governador Milton Campos, no

município de São João del-Rei/MG; Paulo Soares Rezende Neto, professor do

CESEC Professor Jose Américo da Costa, São João del-Rei/MG. Após exame

dos documentos apresentados e considerando o número de aulas de Filosofia

de cada candidato em turmas de Ensino Médio na escola habilitada, condição

importante para a residência pedagógica para estudantes de Filosofia, já que a

carga horária da referida disciplina é de duas aulas semanais para os

segundos anos e uma aula semanal para os terceiros anos, a Banca

considerou também a situação especial da EE Cônego Osvaldo Lustosa com

turmas em tempo integral. Sendo assim, classificou os candidatos e selecionou

o primeiro como professor preceptor, a saber: Hernane Guedes Jaques, da EE

Cônego Osvaldo Lustosa, que obteve nota oito e meio na carta de intenções. O

candidato José Bernardo de Broutelles, do IF Sudeste MG, obteve nota oito na

carta de intenções. O número limitado de alunos residentes (cinco alunos)

impossibilita o trabalho com mais de uma escola. A candidata Maria Goretti da

Silveira Barbosa, da EE Governador Milton Campos, não apresentou sua carta

de intenções e, portanto, não foi pontuada. O candidato Paulo Soares Rezente

Neto, do CESEC Professor Jose Américo da Costa, São João del-Rei/MG,

obteve nota 5 em sua carta de intenções, já que a referida escola não

apresenta as condições necessárias para a residência pedagógica, que exige o

cumprimento de 140h de regência efetiva.
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Hernane Guedes Jaques sim 8.5 8.5 1o

José Bernardo de

Broutelles

sim 8.0 8.0 2o

Maria Goretti da Silveira

Barbosa

sim 0.0 0.0 Não

classificada

Paulo Soares Rezende sim 5.0 5.0 Não

classificado

Nada mais havendo a tratar, eu, Profa. Maria José Netto Andrade, lavrei a

presente Ata que será assinada por mim e pelo professor Fábio de Barros Silva.

São João del-Rei, vinte e quatro de outubro de 2022.

Maria José Netto Andrade
Orientadora do PRP Filosofia

Fábio de Barros Silva
Coordenado do PIBID Filosofia


