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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Fundação Clóvis Salgado 

Gerência de Ensino

 

Relatório Resposta aos Recursos interpostos - FCS/GENS                                                                                                             

      Belo Horizonte, 12 de abril de 2022.

 

CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E TECNOLÓGICA

PROCESSO SELETIVO DE NOVOS ESTUDANTES CEFART 2022

(EDITAIS 01, 02, 03, 04 E 05/2022)

 

 

EDITAL 02/2022: ESCOLA DE DANÇA

RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR DO CURSO TÉCNICO EM DANÇA

 

RECURSO 01 – DENER MIRANDA TEIXEIRA

Candidata(o) Situação Resultado

Dener Miranda Teixeira DESCLASSIFICADA/O INDEFERIDO

 

O candidato Dener Miranda Teixeira, por meio de envio do Recurso n.01 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Dança, solicitou que fosse revista a sua
nota da 2ª etapa na seleção de novos estudantes para o curso Técnico em Dança.

 

Após análise da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que, com as habilidades técnicas demonstradas pelo candidato nas provas prá�cas,
acredita-se que seria importante para seu desenvolvimento uma experiência maior com os conteúdos básicos antes de seu ingresso no curso técnico. A
sugestão é que o candidato, na próxima oportunidade, preste a seleção para o curso Preparatório Técnico de Dança para que tenha o tempo necessário de
assimilação e amadurecimento técnico-ar�s�co. Sendo assim, a Comissão Avaliadora indeferiu o recurso interposto pelo candidato.

 

 

RECURSO 02 - SÍLVIA MARQUES LIMA

Candidata(o) Situação Resultado

Sílvia Marques Lima DESCLASSIFICADA/O DEFERIDO

 

A candidata Sílvia Marques Lima, por meio de envio do Recurso n.02 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Dança, solicitou que fosse revista a nota da
2ª etapa na seleção de novos estudantes para o curso Técnico em Dança.

 

Após análise da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a candidata está apta a ingressar no Curso Técnico de Dança do Cefart visto que
sua menor pontuação foi na prova prá�ca de solo. A comissão entendeu que a candidata demonstrou ter competências para evolução no tempo previsto para
a duração do curso técnico. Ingressando na Escola, a candidata terá a oportunidade de ser orientada tanto em suas dificuldades técnicas quanto em suas
escolhas ar�s�cas. Sendo assim, a Comissão Avaliadora deferiu o recurso interposto pela candidata, e ela passa a ser aprovada no Resultado Final do curso
Técnico em Dança.

 

RECURSO 03 – PEDRO HENRIQUE GOMES DEMÉTRIO PEREIRA

Candidata(o) Situação Resultado

Pedro Henrique Gomes Demétrio Pereira DESCLASSIFICADA/O DEFERIDO

 

O candidato Pedro Henrique Gomes Demétrio Pereira, por meio de envio do Recurso n.03 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Dança, solicitou que
fosse revista e esclarecida sua classificação dentro de uma categoria da modalidade de concorrência de Reserva de Vagas dis�nta daquela na qual se inscreveu
neste processo sele�vo.
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Após análise da Comissão Organizadora do Processo Sele�vo, constatou-se que no processo de organização do Resultado Preliminar do curso Técnico em
Dança, na sua categoria original de inscrição (Reserva de Vagas, independente de renda familiar, autodeclarado(a) negro(a)) as 3 vagas previstas foram
ocupadas por candidatos com notas superiores às do candidato, de forma que permanecendo nela ele estaria classificado mas como Excedente, sujeito à
desistência de um dos 3 primeiros colocados para que pudesse ter a chance de ingressar no curso.

 

Como na modalidade de Reserva de Vagas considera-se o total de 10 vagas des�nadas exclusivamente a estes estudantes de escola pública (pré-condição para
inscrição em qualquer categoria da Reserva de Vagas), foi possível aproveitar vagas remanescentes na categoria Família de Baixa Renda autodeclarado(a)
negro(a), que não teve candidatos aptos a aprovação para todas as 3 vagas respec�vas. Portanto, o candidato segue aprovado a par�r do aproveitamento das
vagas ociosas da modalidade Reserva de Vagas, esclarecendo que a comprovação que se fará necessária no ato de sua matrícula será apenas a de ser
estudante de escola pública.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

EDITAL 04/2022: ESCOLA DE TEATRO

RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR DO CURSO TÉCNICO EM TEATRO

 

RECURSO 04 - AMANDA POEIRAS DE PAULA CRUZ

Candidata(o) Situação Resultado

Amanda Poeiras de Paula Cruz DESCLASSIFICADA/O INDEFERIDO

 

A candidata Amanda Poeiras de Paula Cruz, por meio de envio do Recurso n.04 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Teatro, solicitou “revisão da
avaliação e se possível um parecer técnico jus�ficando a avaliação final”.

 

Após análise da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a candidata Amanda Poeiras de Paula Cruz obteve a seguinte nota final
correspondente ao seu desempenho na 3ª etapa de seleção do curso Técnico em Teatro, conforme detalhada a seguir:

- Na aula de Corpo, a candidata apresentou um baixo tônus e reação corporal insuficiente quanto às orientações dadas, nos critérios de avaliação específicos. A
capacidade de reagir aos es�mulos propostos, de ser afetada e modificada pelo outro e devolver isso em termos de presença cênica e jogo cênico,
demonstraram pouca potência.

- Na aula de Voz esse padrão se repe�u, com a voz, as modulações e, por final, a presença cênica, estando comprome�das por uma mobilização insuficiente da
reação requerida para o trabalho teatral.

- Esses traços es�veram também presentes também na aula de Atuação, apesar da candidata ter, já no exercício de Improvisação em dupla, demonstrado um
pequeno ganho, mas ainda insuficiente para  que pudesse ser selecionada para o curso, principalmente levando-se em conta o desempenho global nas aulas
da 3ª etapa.

- De fato, na entrevista, a candidata mostrou um grande interesse pelo curso de Teatro. Porém, a distância entre o querer e o instrumental corporal, vocal e de
jogo cênico necessitam ser melhorados para que ela possa conquistar seus obje�vos. A banca examinadora acredita que a candidata pode e deve insis�r no seu
desejo, para isso buscando aprimorar, através de cursos livres, se possível, tais aspectos aqui listados.

 

Importante pontuar que todas as bancas do processo sele�vo foram compostas por mais de uma/um profissional da área de Teatro, o que possibilita um olhar
diversificado para a avaliação das/os candidatas/os, bem como composta por pelo menos uma profissional das artes cênicas externa à Escola de Teatro,
reforçando a lisura do processo sele�vo. Ressalta-se ainda que cada membro(a) da banca possui autonomia na avaliação e nos pontos distribuídos ao longo das
etapas 2 e 3 do processo sele�vo.

Nesse sen�do, a banca mantém a nota atribuída à par�cipação de Amanda Poeiras de Paula Cruz na 3ª etapa deste processo sele�vo do curso Técnico em
Teatro, indeferindo o recurso interposto pela candidata.

 

 

RECURSO 05 – JENIFER DANIELE GOMES DE FREITAS

Candidata(o) Situação Resultado

Jenifer Daniele Gomes de Freitas EXCEDENTE INDEFERIDO

 

A candidata Jenifer Daniele Gomes de Freitas, por meio de envio do Recurso n.05 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Teatro, solicitou conferência
quanto à modalidade de sua concorrência dentro do processo sele�vo – se ampla concorrência ou reserva de vagas.

 

Após análise da Comissão Organizadora do Processo Sele�vo, foi confirmada, em consulta à sua Ficha de Inscrição, que a candidata realmente optou pela
modalidade de Reserva de Vagas, tendo inclusive informado ser estudante de Escola Pública (pré-condição para concorrer dentro de qualquer uma das 4
categorias desta modalidade de concorrência). Portanto, tendo sido constatado a inscrição da candidata na categoria “Independente de renda, não-
declarada(o) negra(o)”, o recurso interposto foi indeferido.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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EDITAL 03/2022: ESCOLA DE MÚSICA

RESULTADO DOS RECURSOS APRESENTADOS QUANTO AO RESULTADO PRELIMINAR DOS CURSOS MUSICALIZAÇÃO PARA ADULTOS; BÁSICO DE
MÚSICA; E REGÊNCIA DE BANDAS

 

RECURSO 06 – ANA CAROLINA GONÇALVES MARTINS

Candidata(o) Situação Resultado

Ana Carolina Gonçalves Mar�ns EXCEDENTE DEFERIDO

 

A candidata Ana Carolina Gonçalves Mar�ns, por meio de envio do Recurso n.06 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Música, curso Musicalização
para Adultos, solicitou revisão da sua nota da 1ª etapa de avaliação publicada no dia 06 de abril no site da FCS, tendo em vista que no Resultado da 1ª etapa
publicado no dia 25 de fevereiro de 2022 a nota informada foi outra.

 

Após análise da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a candidata está correta em sua alegação da divergência no valor das notas
apresentadas no Resultado da 1ª etapa, publicado no site da FCS em 25/02/2022; e no outro documento do Resultado Preliminar, publicado no site da FCS em
06/04/2022. De fato, a primeira publicação indica a nota 96, ao passo que a segunda indica a nota 83. Por um problema técnico de transposição dos resultados
de uma planilha a outra, o nome de uma outra candidata que estava logo abaixo do nome de Ana Carolina foi suprimido e, com isso, as notas trocadas.
Portanto, o recurso interposto foi deferido, e a candidata Ana Carolina Gonçalves Mar�ns passa da situação de Excedente a Aprovada.

 

 

RECURSO 07 – SEINE GONÇALVES COLOMBAROLLI

Candidata(o) Situação Resultado

Seine Gonçalves Colombarolli EXCEDENTE DEFERIDO

 

A candidata Seine Gonçalves Colombarolli, por meio de envio do Recurso n.07 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Música, curso Musicalização para
Adultos, solicitou revisão da sua nota da 1ª etapa de avaliação publicada no dia 06 de abril no site da FCS, tendo em vista que no Resultado da 1ª etapa
publicado no dia 25 de fevereiro de 2022 a nota informada foi outra.

 

Após análise da Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo, constatou-se que a candidata está correta em sua alegação da divergência no valor das notas
apresentadas no Resultado da 1ª etapa, publicado no site da FCS em 25/02/2022; e no outro documento do Resultado Preliminar, publicado no site da FCS em
06/04/2022. De fato, a primeira publicação indica a nota 93, ao passo que a segunda indica a nota 83. Por um problema técnico de transposição dos resultados
de uma planilha a outra houve a alteração não-intencional da nota. Portanto, o recurso interposto foi deferido, mas a candidata segue na situação de
Excedente, com a nota total 166 pts.

 

 

RECURSO 08 – PAULO HENRIQUE RÉGIS DA SILVEIRA

Candidata(o) Situação Resultado

Paulo Henrique Régis da Silveira APROVADA/O DEFERIDO

 

O candidato Paulo Henrique Régis da Silveira, por meio de envio do Recurso n.08 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Música, curso Regência de
Bandas, solicitou correção do seu nome completo, constante do documento de Resultado Preliminar pulicado no dia 06 de abril no site da FCS.

 

Após análise da Comissão Organizadora do Processo Sele�vo, de fato constatou-se que houve um erro técnico de digitação, trocando o úl�mo sobrenome
“Silveira” por “Oliveira”. Na publicação do Resultado Final a ser realizada na presente data, a grafia do nome estará corrigida, razão pela qual o recurso
interposto está deferido.

 

 

RECURSO 09 – IASMIN NUNES DOS SANTOS

Candidata(o) Situação Resultado

Iasmin Nunes dos Santos DESCLASSIFICADA/O INDEFERIDO

 

A candidata Iasmin Nunes dos Santos, por meio de envio do Recurso n.09 referente ao Resultado Preliminar da Escola de Música, curso Básico de Música -
habilitação Canto Erudito -, solicitou revisão da sua nota na 2ª etapa de seleção, constante do documento de Resultado Preliminar pulicado no dia 06 de abril
no site da FCS, alegando que sua reprovação se deu em função da indisponibilidade no turno do curso.

 

A Comissão Avaliadora do Processo Sele�vo da Escola de Música, especificamente para a habilitação Canto, reavaliou o seu caso e confirmou a manutenção
das notas tal como foram publicadas (65 pontos na 1ª  etapa; 56 pontos na 2ª etapa, totalizando 121 pontos), pois conforme ressalta a banca examinadora,
a avaliação da candidata levou em consideração não somente o quesito Disponibilidade, mas também os quesitos Obje�vidade, Musicalidade e Expressividade,
e a informação repassada no recurso não altera o compto final. Portanto, o recurso da candidata foi indeferido.
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**************************
 

Documento assinado eletronicamente por Piedra Magnani da Cunha, Gerente, em 13/04/2022, às 16:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 45078813 e o código CRC 0DC84EEF.

Referência: Processo nº 2180.01.0000063/2022-43 SEI nº 45078813
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