
CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR CLASSE A, ADJUNTO A NA CARREIRA DE MAGISTÉRIO 

SUPERIOR NA ÁREA DE MATEMÁTICA, DO DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO PARANÁ. PROCESSO:  23075.067602/2021-10– EDITAL No. 405/21 - PROGEPE

Ata do SORTEIO dos pontos da Prova Didática

Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às oito horas, sob a supervisão

dos Professores Pedro Danizete Damásio e Elias Alfredo Gudino Rojas, iniciou-se a sessão pública remota

via TEAMS para o sorteio dos pontos da prova didática para os candidatos habilitados na Prova Escrita, a

saber:

• Às 08h00 a Izabela Patricio Bastos  sorteou o ponto: "Multiplicadores de Lagrange".

• Às 09h00 o Everton Boos sorteou o ponto: “Teoremas de Green, Gauss e Stokes”.

•  Às 10h00 o Thiago de Oliveira Quinelato sorteou o ponto: “Diferenciabilidade de funções de 

várias variáveis  ”.

A apresentação da prova didática de cada um dos candidatos ocorrerá 24 horas após o sorteio de

seu respectivo ponto, na Sala 300, Andar 3, Departamento de Matemática, no prédio do Setor de Ciências

Exatas, no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná. Estarão à disposição dos candidatos um

computador com projetor multimídia e uma lousa branca. A Banca Examinadora publicou os critérios de

avaliação da prova didática no Edital do Sorteio dos Pontos da Prova Didática. Vale ressaltar que estes

mesmos critérios já  haviam sido divulgados anteriormente através do complemento do Edital  405/21 –

PROGEPE e disponibilizados na página http://www.mat.ufpr.br/departamento/Concursos2021.html.

Foi informado que o candidato, antes de iniciar a sua aula, deve enviar ao presidente da Banca

Examinadora, para o e-mail pddamazio@gmail.com, arquivo PDF com um resumo da aula contendo: título,

contextualização e objetivos da aula.

Para constar, eu Elias Alfredo Gudino Rojas, lavrei a presente ata que vai assinada por todos os

membros da Banca Examinadora.
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