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Edital nº 3/2020

Processo nº 23075.041917/2020-48
Processo Seletivo para Professor Substituto da Carreira do Magistério Superior 

Área de Conhecimento: Computação – Edital 067/20–PROGEPE 
 

Edital Nº 03 da Comissão Julgadora 
Cronograma e instruções para prova didática 

 
A  Comissão Julgadora para a seleção de Professor Substituto da Carreira do Magistério Superior, Área de
Conhecimento: Computação, Edital 067/20–PROGEPE, designada pela Portaria Nº 59 JA-DIREÇÃO, de 9 de
dezembro de 2020, torna público o cronograma para sorteio de pontos e instruções para execução da prova didática. 
 

1. Cronograma para sorteio do ponto 

Candidato  Data  Horário 

Marcos Okamura Rodrigues  15/12/2020  08:30 

Déverson Rogério Rando  15/12/2020  09:30 

Lucas Busatta Galhardi  15/12/2020  10:30 

Carlos Danilo Luz  15/12/2020  11:30 

Gian Maurício Fritsche  15/12/2020  12:30 

Alexandre Peres Arias  15/12/2020  13:30 

 

2. Critérios de avaliação da prova didática 

1) Plano de aula: clareza, precisão entre os elementos, adequação ao nível de ensino, objetivos, procedimentos
metodológicos, recursos didáticos, avaliação, referências. Pontuação máxima: vinte pontos. 
2) Conhecimento (plano e apresentação): Tem domínio do conteúdo, pertinência ao ponto sorteado, sequência
lógica na exposição, exatidão científica, terminologia adequada. Pontuação máxima: quarenta pontos. 
3) Apresentação: Adequação do método ao conteúdo, adequação ao tempo disponível, adequação do material
utilizado, domínio da técnica, coerência com o plano apresentado, postura, uso da voz. Pontuação
máxima: quarenta pontos. 

 

 



3. Formato de entrega da prova didática 

Deverá ser enviado, pelo candidato, um e-mail para testeseletivojandaia@ufpr.br com assunto “Prova didática
Edital 067/20-PROGEPE”, contendo um arquivo “.pdf” com o plano de aula e um link para a aula gravada no
portal YouTube, publicado em modo “Não listado”.  O e-mail deverá ser enviado em até vinte e cinco horas
corridas da realização do sorteio do ponto. 

 

4. Instruções  

a. A nota final será a soma das pontuações nos itens. 
b. Haverá tolerância máxima de cinco minutos para o sorteio do ponto. 
c. O sorteio do ponto se dará por videoconferência com o candidato e pelo menos um membro da
banca; o link para acesso será enviado para o e-mail indicado na inscrição pelo candidato.  
d. O sorteio  do ponto  será gravado e o candidato terá de  compartilhar  sua tela para que possa realizar seu
próprio sorteio. 
e. A prova didática deve ter, no máximo, 50 minutos.  
f. Deve estar visível, no vídeo, o rosto do candidato durante toda a aula gravada. 

 
Jandaia do Sul, 11 de dezembro de 2020 

Documento assinado eletronicamente por HELENA MACEDO REIS, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 11/12/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE PRUSCH ZUGE, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/12/2020, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS EURICO GALVAO ROSA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/12/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3201433 e o código CRC
B29DA3D6.

 

Referência: Processo nº 23075.041917/2020-48 SEI nº 3201433

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

