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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO JULGADORA DO TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTO DE 01 (UMA) VAGA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA
CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR, ÁREA DE CONHECIMENTO: ECOLOGIA VEGETAL, MATÉRIA ESPECÍFICA:

ECOLOGIA VEGETAL CONFORME EDITAL N° 013/19 – PROGEPE.

ATA DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO INICIAL COM OS CANDIDATOS

Às 13h30min do dia quatro de fevereiro de 2019, na sala 406 do Departamento de Botânica do Setor de Ciências Biológicas da Universidade
Federal do Paraná, Rua Francisco H. dos Santos, Centro Politécnico – Curitiba/Paraná, presentes os Membros da Comissão Julgadora os
professores: Dr. Renato Goldenberg (UFPR), Dr. André Andrian Padial (UFPR), Drª. Leila do Nascimento Vieira (UFPR), sob a presidência do
primeiro, mais antigo em atividade no magistério na UFPR, iniciou-se a reunião com a presença de oito candidatos (acompanha a lista de
chamada). Ao início dos trabalhos, o presidente relatou que na tarde do dia de hoje serão analisados os currículos de acordo com os critérios
estabelecidos nas resoluções 70/16-CEPE e 66A/16-CEPE, e que ao fim desta atividade será publicado edital com a lista dos aprovados, bem
como tabela de horários de sorteio para prova didática. A ordem de sorteio pelos candidatos obedecerá ordem alfabética e foi esclarecido que
ocorre reposição dos pontos após cada sorteio. Foram divulgados os critérios para avaliação da prova didática, a saber: I- domínio do conteúdo (4
pontos): abrangência (1), consistência (1), correção de informação e conceitos (2); II- análise crítica (2 pontos): atualização (1) e especificidade
(1); III- métodos didáticos (3 pontos): organização e clareza das informações (1), pertinência nos exemplos utilizados (0,5), recursos didáticos (1),
postura do professor (forma de transmissão e exposição, linguagem) (0,5); IV- referências bibliográficas utilizadas (1 ponto). V- adequação da
exposição ao tempo previsto: Aulas com duração igual ou inferior a 30 min serão penalizadas em 2 pontos e entre 30 e 40 min serão penalizadas
em 1 ponto. Foram ainda esclarecidos os seguintes aspectos em relação à prova didática: 1. A duração da aula será de até 50 (cinquenta) minutos,
sendo que a não utilização integral desse tempo não constituirá em critério de eliminação do candidato, mas o mesmo será solicitado a parar sua
aula. 2. Os candidatos devem usar computador próprio. 3. As aulas serão públicas, mas os candidatos não podem assistir as aulas uns dos outros.
4. As aulas serão gravadas. 5. Não será exigido plano de aula e nem guarda-pó. O presidente ainda informou que o resultado preliminar será
divulgado ao final desta semana e o resultado final será divulgado após a homologação pela plenária departamental, prevista para ser realizada no
dia 14 de Fevereiro de 2019. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou a sessão e eu, Leila do Nascimento Vieira, lavrei a presente ata,
que, após lida e aprovada, será assinada eletronicamente pelos membros da Comissão Julgadora.
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