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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO

A comissão julgadora do Concurso Público do Edital 113/20 – PROGEPE, da área de conhecimento em
Engenharia Civil, para a Carreira do Magistério Superior da UFPR, Campus Pontal do Paraná – Centro de
Estudos do Mar, torna pública a ata de realização da prova didá�ca.

Às 13h35min do dia 10 de novembro de 2021, de forma remota pela plataforma Teams, os Membros da
Comissão Julgadora, o professor Gustavo Pacheco Tomas, e as professoras Larissa de Brum Passini, Cin�a
Miua Maruyama, Laila Valduga Ar�gas, Erica Fernanda Aiko Kimura, sob a presidência da Prof. Drª. Laila
Valduga Ar�gas, reuniram-se para realização das provas didá�cas. 

A primeira prova didá�ca foi da candidata Évelyn Paniz Possebon. Após o início da gravação, a presidente
da banca ressaltou os critérios de avaliação, conforme a RESOLUÇÃO Nº 66- A/16 – CEPE e o tempo
máximo para realização da prova. Conforme a ata do sorteio do ponto da prova didá�ca, às 13:40 teve
início a prova didá�ca da candidata Évelyn Paniz Possebon, sendo finalizada em 47 min. A segunda prova
didá�ca foi do candidato Cleber Luis Pedroso. Após o início da gravação, a presidente da banca ressaltou
os critérios de avaliação, conforme a RESOLUÇÃO Nº 66- A/16 – CEPE e o tempo máximo para realização
da prova. Conforme a ata do sorteio do ponto da prova didá�ca, às 14:50 teve início a prova didá�ca
do candidato Cleber Luis Pedroso, sendo finalizada em 52 min. A terceira prova didá�ca foi da candidata
Daniela Evaniki Pedroso. Após o início da gravação, a presidente da banca ressaltou os critérios de
avaliação, conforme a RESOLUÇÃO Nº 66- A/16 – CEPE e o tempo máximo para realização da
prova. Conforme a ata do sorteio do ponto da prova didá�ca, às 16:07 teve início a prova didá�ca
da candidata Daniela Evaniki Pedroso, sendo finalizada em 48 min.

Após o encerramento das provas didá�cas, cada membro da comissão enviou as notas de cada candidato
para presidente da banca, de maneira privada. A presidente da banca verificou os candidatos não
eliminados na etapa da prova didá�ca. Por fim, a mesma imprimiu e acondicionou as notas em envelopes
lacrados. Nada mais havendo a tratar, a Srª.Presidente encerrou a sessão e eu, Gustavo Pacheco Tomas,
lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Comissão Julgadora.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO PACHECO TOMAS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/11/2021, às 08:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Erica Fernanda Aiko Kimura, Usuário Externo, em
11/11/2021, às 08:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CINTIA MIUA MARUYAMA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/11/2021, às 08:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por LAILA VALDUGA ARTIGAS, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/11/2021, às 08:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA DE BRUM PASSINI, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/11/2021, às 08:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4018006 e o
código CRC E5534F3A.
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