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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

07 de dezembro de 
2009 8h

Entrega de proposta de 
trabalho e início do evento 

da prova escrita

ILA – Sala de vídeo
Prédio de Educação a 

distância
07 de dezembro de 

2009
8h 30min
12h 30min Início da prova escrita1 Sala de vídeo

08 de dezembro de 
2009 9h

Sessão pública de 
identificação das provas e 
divulgação dos resultados 

da prova escrita.

ILA

08 de dezembro de 
2009 9h 15min

Sorteio da ordem de 
realização da prova didática 
e do ponto, comum a todos 

candidatos.

ILA

09 de dezembro de 
2009

9h Início da realização da 
prova didática2 Sala de vídeo

10 de dezembro 9h
Apresentação e defesa da 

proposta de trabalho e 
entrega de títulos

Sala de vídeo

10 de dezembro 18h Realização de exames de 
títulos ILA

10 de dezembro 16h Realização de exames de 
títulos ILA

11 de dezembro 15h Divulgação do resultado 
final do concurso ILA – Secretaria

PONTOS PARA AS PROVAS ESCRITA E DIDÁTICA

1. O ensino da sintaxe através da análise de textos: a coordenação.

2. O ensino da gramática através da produção textual: a coesão sequencial e os conectores.

1 A Banca Examinadora autoriza o candidato a utilizar seu material de consulta durante a primeira hora 
destinada à realização da Prova Escrita..
2 Todos os candidatos devem comparecer no horário marcado para o início da prova e, no mesmo momento, 
entregar o plano de aula. O candidato que não comparecer no horário indicado focará impedido de realizar a 
prova didática.



3. O  ensino  da  gramática  através  da  produção  textual:  aspectos  linguísticos,  textuais  e 
semânticos da coesão referencial.

4. Aspectos sintáticos: da frase ao discurso.

5. Da referência às relações de correferencialidade no texto e no discurso.

6. A dêixis como categoria textual, enunciativa e discursiva.

7. O pronome como categoria morfológica, correferencial e dêitica.

8. Aspectos variacionistas sobre a concordância.

9. Aspectos de fonética e fonologia no ensino da escrita.

10. As teorias de leitura: aspectos cognitivos, interacionais e discursivos da leitura.

INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS

Processo Nome
6702/2009-41 Cristiana Lazzarotto Volcão
6813/2009-58 Raymundo da Costa Olioni
6826/2009-27 Renata Silveira da Silva
6992/2009-89 Tais Bopp da Silva
7006/2009-52 Darlene Arlete Weber
7011/2009-65 Luisandro Mendes de Souza

Rio Grande, 30 de novembro de 2009

Prof. Dr. Oscar Luiz Brisolara
Presidente da Banca Examinadora
(o original encontra-se assinado)


