
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO
ATA DA PROVA DIDÁTICA DO TESTE SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE

PROFESSOR SUBSTITUTO DO EDITAL Nº 227/2021 - PROGEPE 
 
A Comissão Julgadora composta pelos Professores Doutores Pedro Toledo Netto
(UFPR/CPP), Silvia Pedroso Melegari (UFPR/CPP)
e Harumi Otaguro (UFPR/CPP) edesignada pelo Conselho Diretorpara realizaçãodo
teste seletivopara contratação de professorsubstituto naárea de conhecimento
"Oceanografia Química, Bioquímica, Poluição e Química Orgânica Marinha”,regido
peloEdital nº227/2021 – PROGEPE, reuniu-se às 8:00 horas do dia 20 de agosto de
2021 online para proceder à Prova Didática, conforme Resoluçãonº 92/06 – CEPE. A
prova didática foi realizada pelos candidatos em Sessão Pública gravada e constou de
uma aula com duração de até 50 (cinquenta) minutos sobre o ponto sorteado com
24 (vinte e quatro) horas de antecedência da lista de pontos previamente divulgada
no programa do concurso, conforme artigo 34 da resolução 68/09 – CEPE. Em
cumprimento ao previsto no art.19 desta Resolução, a Comissão avaliou a prova
didática utilizando os seguintes critérios: I - domínio do conteúdo - contextualização,
abrangência e consistência; II - crítica - análise crítica do conteúdo e
especificidade; III - métodos didáticos – adequação da metodologia à transmissão do
conteúdo, organização e clareza das informações, pertinência nos exemplos
utilizados, planos de aula e recursos didáticos, postura do professor (forma de
transmissão e exposição, linguagem); IV - referências bibliográficas utilizadas e; V -
 adequação da exposição ao tempo previsto. Os candidatos compareceram no
horário determinado pela Comissão Julgadora para realizar a prova didática de acordo
com o cronograma e sequência previamente estabelecidos. A
candidata Tailisi Hoppe Trevizani não compareceu à prova didática no horário
estabelecido, sendo eliminada do teste seletivo. A candidata enviou mensagem às
12:43 h respondendo ao link para prova didática, comunicando sua desistência. Após
a preleção, os membros da banca atribuíram as notas de cada candidato. Nada mais
havendo a tratar, o Presidente deu a sessão por encerrada
e eu, Profa. Dra. Harumi Otaguro, lavrei a presente ata que após ser lida e
aprovada foi assinada pelos membros da Comissão Julgadora.  
 
 
Pontal do Paraná, 20 de agosto de 2021.  
  
  
  
____________________________                    ____________________________  
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      Prof. Dr. Pedro Toledo Netto                              Profª Drª Silvia Pedroso Melegari  
            (Presidente)                                                                          (Membro)  
  
  
 
____________________________  
       Profª Drª Harumi Otaguro  
                      (Relatora)  

Documento assinado eletronicamente por PEDRO TOLEDO NETTO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/08/2021, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HARUMI OTAGURO, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/08/2021, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SILVIA PEDROSO MELEGARI, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 23/08/2021, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3741890 e
o código CRC 9AA810B0.
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