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CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO

CRONOGRAMA DO CONCURSO E

(Art. 19. § 1º) a previsão do cronograma[1] para o certame:
09.12 (quinta-feira)
11h – Sessão Pública de Abertura do Concurso.
14h – Sorteio do ponto
14h - 15h – Consulta ao material bibliográfico (Resolução No 66-A/16 – CEPE
15h - 18h30 – Realização da prova escrita (Local: sala PL-04).
13.12 (segunda-feira)
14h – Avaliação da prova escrita (remota síncrona).
18h – Divulgação em edital do resultado da Prova Escrita.
19h – Divulgação em edital do horário para a realização do sorteio da prova didática.
14.12 (terça-feira)
8h -12h – Sorteio de ponto para a prova didática (remoto síncrono).
15.12 (quarta-feira)
8h -18h – Sorteio de ponto para a prova didática (remoto síncrono).
8h -12h – Realização da Prova Didática (remota síncrona).
16.12 (quinta-feira)
8h – 18h – Realização da Prova Didática (remota síncrona).
19h - Divulgação em edital do resultado da Prova Didática e dos horários das defesas dos currículos e dos
projetos de pesquisa.
Até às 23h59 - Entrega dos documentos estabelecidos no Art. 19, de forma remota pelo e-mail
delt@eletrica.ufpr.br
https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4420048&infra_siste…
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Entrega das cópias do currículo na forma digital (com as devidas comprovações) e do projeto de pesquisa
(delt@eletrica.ufpr.br), caso o candidato tenha sido aprovado na Prova Didática.
17.12 (sexta-feira)
8h – 12h - Análise do currículo (atividade interna da banca).
13h – 18h – Defesa do currículo e do projeto de pesquisa na área de conhecimento do certame (remota
síncrona). Trinta minutos para a apresentação (vinte minutos para o projeto de pesquisa e dez minutos para o
currículo).
20h – Sessão Pública para emissão Parecer Conclusivo (Art. 40) (remota síncrona).

(Art. 19) os locais de divulgação dos editais relacionados ao certame: no edital, localizado na entrada do
prédio PK, nominado “Editais da secretaria do departamento de Engenharia Elétrica” e no sítio eletrônico:
www.eletrica.ufpr.br.
(Art. 19. § 2º) a lista de pontos para a prova didática e escrita:

(Art. 19. § 2º e Art. 32.) os critérios de avaliação da prova escrita:
CRITÉRIOS

Máximo

Clareza da exposição dos argumentos

0,5

Redação adequada

1,0

Sequenciamento dos argumentos

0,5

Articulação das partes (introdução, desenvolvimento, conclusão);

0,5

Avaliação crítica do tema

1,0

Grau de precisão dos conceitos

5,0

Fundamentos dos argumentos

1,0

Referências bibliográficas utilizadas

0,5

(Art. 19. § 2º e Art. 34.) os critérios para o julgamento da prova didática:
CRITÉRIOS

Máximo

PLANO DE AULA (30%)

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4420048&infra_siste…
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Adequação do Plano de Aula ao público-alvo

0,5

Clareza dos objetivos da aula

0,5

Adequação dos objetivos ao conteúdo

0,5

Adequação do conteúdo ao tempo disponível

0,5

Seleção apropriada dos recursos didáticos

0,5

Bibliografia: adequação ao tema da aula e atualidade das obras

0,5

DESENVOLVIMENTO DA AULA (70%)
Postura e apresentação do candidato; dicção e motivação

0,7

Aderência entre o plano de aula proposto e o desenvolvimento da aula 0,7
Correção e clareza da linguagem e adequação ao conteúdo

0,7

Abordagem das ideias fundamentais do conteúdo

0,7

Sequência lógica dos itens do conteúdo

0,7

Articulação entre as ideias apresentadas: aplicações e informações
atualizadas

0,7

Forma de apresentação da aula

0,7

Adequação do conteúdo ao tempo estipulado para a prova

0,7

Estrutura da aula, evidenciando introdução, desenvolvimento e
conclusão

0,7

Uso adequado dos recursos didáticos

0,7

(Art. 19. § 2º) a entrega dos documentos estabelecidos Art. 19. § 2º da resolução citada ocorrerá de
forma virtual pelo e-mail: delt@eletrica.ufpr.br. Cabe destacar que o currículo deve seguir a tabela de
pontos da RESOLUÇÃO Nº 70/16-CEPE. Todos os comprovantes anexados devem ter sido emitidos
por entidades oficiais.
À
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Às dezessete horas e trinta minutos, o presidente encerrou a sessão e nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente ata, que vai assinada pelo presidente, Prof. Heraldo Nélio Cambraia e por mim, Prof. João Morais
da Silva Neto, relator da banca examinadora .

Curitiba, 1 de dezembro de 2021.

_________________________________
Prof. Heraldo Nélio Cambraia
Presidente da Banca Examinadora
_________________________________
Prof. João Morais da Silva Neto
Relator da Banca Examinadora

[1] Conforme o Art. 19 §4, o cronograma poderá sofrer alterações por conta do andamento do concurso. Em
isso ocorrendo, a Banca Examinadora informará as alterações através de editais específicos.
Documento assinado eletronicamente por HERALDO NELIO CAMBRAIA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 01/12/2021, às 23:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOAO MORAIS DA SILVA NETO, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECANICA - TC, em 01/12/2021, às 23:53, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4085614 e o
código CRC C0CEA95E.

Referência: Processo nº 23075.041203/2021-11
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