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Edital nº 3 - Convocação para Sorteio Ponto Prova Didática/2021

Processo nº 23075.015479/2021-43

Processo Sele�vo para Professor Subs�tuto da Carreira do Magistério Superior 
Área de Conhecimento: Engenharia – Edital 104/21–PROGEPE 

Edital Nº 03 - Convocação e instruções para prova didá�ca

 

A Comissão Julgadora para a seleção de Professor Substituto da Carreira do Magistério Superior, Área de Conhecimento:
Engenharia, Edital 104/21–PROGEPE, designada pela Portaria Nº 19 JA-DIREÇÃO, de 6 de maio de 2021, torna público
o cronograma para sorteio de pontos e instruções para execução da prova didática. 

O sorteio do ponto para prova didática será realizado conforme as instruções abaixo:

DATA ATIVIDADE LOCAL

18/05/2021 às 14h00 Sorteio do ponto para a prova didática https://meet.jit.si/DidaticaEngenharia

 

O sorteio do ponto será feito de forma remota e gravado.

A prova didática será realizada de forma ASSÍNCRONA, por meio de uma aula gravada. O Plano de Aula e o arquivo da
videoaula deverá ser compartilhado em nuvem e seu link de acesso enviado ao e-mail:
coordenacao.engproducao.ja@ufpr.br, dentro do período constante no cronograma (Edital 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: 20 pontos 

2) Conhecimento (plano e apresentação): Tem domínio do conteúdo, pertinência ao ponto sorteado, sequência lógica na
exposição, exatidão científica, terminologia adequada. Pontuação máxima: 40 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: 40 pontos. 

 

Instruções

a. A nota final será a soma das pontuações nos itens. 

b. O sorteio do ponto se dará por videoconferência com os candidatos e pelo menos um membro da banca.  

c. O sorteio do ponto será gravado.

d. A prova didática deve ter, no máximo, 50 minutos.  

https://meet.jit.si/DidaticaEngenharia


e. Deve estar visível, no vídeo, o rosto do candidato durante toda a aula gravada.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JOSE EDUARDO PADILHA DE SOUSA, DIRETOR DO CAMPUS
JANDAIA DO SUL, em 13/05/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCELO JOSE DA SILVA, PROFESSOR DO MAGISTERIO
SUPERIOR, em 13/05/2021, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3516223 e o código CRC
F229613A.

 

Referência: Processo nº 23075.015479/2021-43 SEI nº 3516223

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

