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Aos 8 dias do mês de dezembro do ano de 2020, às 16 horas, no ambiente virtual Microsoft Teams,
realizou-se a Reunião de Instalação da Banca e Sorteio do Ponto para Prova Didática do Teste Seletivo
para  Professor  Substituto  DMAT/UFPR  -  Edital  72/20  -  PROGEPE,  com  a  presença  da  Banca
Examinadora  indicada  pela  Portaria  03/2020-DMAT  (Documento  SEI   3189050),  do  Chefe  do
Departamento de Matemática, Professor Alexandre Kirilov e dos candidatos inscritos no certame. O
Professor  Kirilov  iniciou  a  sessão  informando  aos  presentes  sobre  a  realização  do  presente  Teste
Seletivo em formato inteiramente virtual  e passou a palavra aos membros da Banca Examinadora,
retirando-se  em  seguida.  Na  sequência,  o  relator  da  Banca,  Prof.  José  Carlos  Eidam,  expôs  aos
candidatos  o  conteúdo  do  documento  intitulado  "Informações  ao  Candidato"  (Documento
SEI 3198026), o qual contém as informações pertinentes ao presente Teste Seletivo. Após a exposição,
foram respondidas as dúvidas de alguns candidatos e, não havendo mais dúvidas, passou-se ao sorteio
do ponto para a prova didática.  Os pontos apresentados pela banca foram 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 ponto sorteado eletronicamente
foi 1. Limites infinitos e limites no infinito. Os candidatos foram informados pela Banca que o prazo
máximo para envio do link para sua vídeo-aula seria 10/12/2020, às 12h, não havendo, em nenhuma
hipótese,  possibilidade  de  extensão  ou  alteração.  Para  envio  dos  links,  foi  disponibilizada  aos
candidatos  um  formulário  específico  na  plataforma  Google  Forms.  Também  foi  informado  aos
candidatos que todas as informações pertinentes ao certame constarão na página web  do DMAT. A
reunião foi gravada e está disponível no link https://web.microsoftstream.com/video/6d7a4d15-5ccb-
42ab-b6c4-c8da45e4032b. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual, para constar,
eu, José Carlos Eidam, relator da banca, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos
assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS CORREA EIDAM, PROFESSOR
DO MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/12/2020, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAUL PRADO RAYA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/12/2020, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLEBER DE MEDEIRA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 11/12/2020, às 16:19, 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 3199948 e
o código CRC 7655F078.

Referência: Processo nº 23075.067466/2020-79 SEI nº 3199948
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