PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO - PROGRAD
COORDENAÇÃO GERAL DE PROCESSOS SELETIVOS – COPESE
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA DOCENTE 2019
EDITAL Nº 11/2018 (Retificado pelo Edital Nº 03/2019)

SEGUNDA FASE – REDAÇÃO
ORIENTAÇÕES GERAIS:
A duração total desta prova é de 3 horas. A saída do local de provas só é permitida após 1 hora.
Administre seu tempo da forma que lhe convier.
Será excluído do processo seletivo quem for flagrado mantendo consigo aparelho celular, relógio (de
qualquer tipo) ou outro aparelho, dispositivo ou componente eletrônico. Esses dispositivos devem ser
DESLIGADOS e acondicionados em saco plástico próprio – e assim devem permanecer até a saída do
local de prova.
Não use em sala de prova boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos escuros ou relógio.
Se você possui cabelos compridos, deve mantê-los presos, deixando as orelhas descobertas.
Em cima da mesa ou carteira permite-se apenas: documento de identificação; caneta preta ou azul de
corpo transparente; medicamentos; alimentos; água (ou outra bebida em recipiente de corpo
transparente, sem o rótulo). Todos os demais pertences, incluindo lápis, devem ser acondicionados no
saco plástico disponibilizado, que deve ter a ponta amarrada e ser mantido embaixo da cadeira ou
carteira do candidato.
DURANTE A PROVA:
Não desgrampeie nem retire nenhuma página desta prova.
Se solicitado pelo fiscal, assine a Ata de Sala.
CONFIRA se seu NOME está correto.
Assine a Lista de Presença com assinatura idêntica à do documento de identificação apresentado.
Comunique ao fiscal qualquer irregularidade que for observada. Não sendo tomadas pelo fiscal as
providências devidas, solicite a presença do Coordenador na sala ou vá à coordenação do setor depois
do final das provas.
FINAL DA PROVA:
Não se identifique de nenhuma forma nas páginas reservadas para sua redação. Qualquer tipo de
identificação implicará em eliminação deste processo seletivo.
Os 3 (três) últimos candidatos permanecem até o final das provas para assinar a Ata de Sala.

DADOS DO CANDIDATO
NOME: <<Nome >>
Nº INSCRIÇÃO: <<Inscrição>>
ASSINATURA:______________________
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PROVA DE REDAÇÃO
Leia os trechos abaixo e, em seguida, escreva um texto de até 40 linhas sobre a discussão proposta. Os
trechos foram retirados do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (Secretaria Especial dos Direitos
Humanos, Ministério da Educação, 2007).

“O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é fruto do compromisso do
Estado com a concretização dos direitos humanos e de uma construção histórica da sociedade
civil organizada. Ao mesmo tempo em que aprofunda questões do Programa Nacional de
Direitos Humanos, o PNEDH incorpora aspectos dos principais documentos internacionais de
direitos humanos dos quais o Brasil é signatário, agregando demandas antigas e
contemporâneas de nossa sociedade pela efetivação da democracia, do desenvolvimento, da
justiça social e pela construção de uma cultura de paz. (p.11)
(...) a atual versão do PNEDH se destaca como política pública em dois sentidos principais:
primeiro, consolidando Direitos Humanos uma proposta de um projeto de sociedade baseada
nos princípios da democracia, cidadania e justiça social; segundo, reforçando um instrumento
de construção de uma cultura de direitos humanos, entendida como um processo a ser
apreendido e vivenciado na perspectiva da cidadania ativa. (p. 12-13)

Considerando as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (2013), bem como as
referências contemporâneas em Educação, discorra sobre a seguinte questão: de que modo a escola, como
uma instituição central para a apreensão de conhecimentos historicamente construídos e para a formação
cidadã, pode implementar projetos e ações para promover a educação em Direitos Humanos?
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RASCUNHO
Esta página não será corrigida.
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ESPAÇO RESERVADO PARA SUA REDAÇÃO
Não se identifique de nenhuma forma nesta página e na seguinte.
Qualquer tipo de identificação implicará em eliminação deste processo seletivo.
Não escreva fora das linhas numeradas.
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ATENÇÃO: o espaço para redação continua na próxima página.
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--------------------------------------------------- ESPAÇO RESERVADO À COPESE ---------------------------------------------------

*12345678910*

NOTA

BANCA
__________________________________
__________________________________
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