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Edital 327/21 – PROGEPE 

Informações ao candidato 

 

Sobre a prova didática  

• A prova didática consistirá de uma aula gravada pelo candidato e disponibilizada em 

meio digital (link de acesso) para a banca avaliadora em formulário disponível que 

poderá ser encontrado no site www.mat.ufpr.br/departamento. 

• A aula deve ser em nível de graduação.  

• O candidato pode usar quaisquer recursos que julgar convenientes e adequados para a 

apresentação do conteúdo.  

• A aula deverá ter duração de, no máximo, 30 minutos.  

• O tópico a ser explanado pelo candidato em sua aula será sorteado em sessão virtual na 

plataforma Microsoft Teams, no dia 06/10/2021 às 14h.   

• Os tópicos para sorteio são os seguintes:  

1. Limites infinitos e limites no infinito.  

2. Regra da Cadeia.  

3. Derivação implícita.  

4. Aplicações da derivada: problemas de taxas relacionadas.  

5. Regras de L'Hospital.  

6. Substituição da variável na integral definida e indefinida.   

7. Integração por partes. 

8. Aplicações da Integral: Cálculo de áreas. 
 

• O candidato deverá disponibilizar à banca o link para sua aula através de formulário 

próprio, impreterivelmente, até as 18h do dia 07/10/2021 (quinta-feira).   

  

Critérios de avaliação para a prova didática  

A banca avaliará as aulas de acordo com os seguintes critérios:  
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1. Organização das ideias e sequência lógica do assunto;  

2. Adequação do plano de aula e das referências bibliográficas ao tema da aula;  

3. Adequação do conteúdo ao tema da aula;  

4. Nível do conhecimento compatível com o da turma para o qual a aula foi preparada.  

5. Uso de termos técnicos e de linguagem científica apropriada;   

6. Uso correto da língua portuguesa;  

7. Uso adequado dos recursos didáticos no desenvolvimento da aula e utilidade destes 

recursos na compreensão do assunto;  

8. Domínio do assunto;  

9. Postura, naturalidade e dinamismo da aula  

10. Clareza na exposição e capacidade de despertar o interesse pelo assunto.  

11. Adequação do assunto e da aula ao tempo pré-determinado.  

 

Análise de currículo  

A prova de análise de currículo será feita com base na tabela de pontuação disponível na Resolução 

70/16-CEPE-UFPR, e será atribuída a esta prova a pontuação máxima de 10 (dez) pontos.  

Serão utilizados os seguintes critérios na definição final das notas:  

a) a somatória dos pontos obtidos no GRUPO I terá Peso 4 (quatro);   

b) a somatória dos pontos obtidos no GRUPO IV terá Peso 3 (três);  

c) a somatória dos pontos obtidos no GRUPO III terá Peso 2 (dois); e  

d) a somatória dos pontos obtidos nos GRUPOS II e V terá peso 1.  

A maior pontuação do grupo será utilizada para o cálculo da pontuação dos demais candidatos  

da seguinte forma:  

Número de Pontos obtidos no Grupo × Peso do grupo 
Maior pontuação obtida no grupo 

 

A pontuação final de cada candidato na prova de análise de currículo será a somatória dos pontos 

obtidos nos grupos após aplicados os respectivos pesos. 


