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  INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS 

PROCESSO CANDIDATOS 

23116.001939/2010-70 Kelley Baptista Duarte 

23116.001946/2010-71 Débora Montes Coutinho 

23116.002014/2010-46 Tiago de Mattos Cardoso 

23116.002079/2010-91 Raquel Moraes de Brum 

 
 
 

A Deliberação 087/2008 de 29/08/2008, do Conselho Departamental, determina a 
realização de Exame de Títulos e Prova Didática, como requisito no processo de 
seleção de Professor Substituto.  
 
O Exame de Títulos, com peso quatro (4) e realizado em sessão não pública, 
avaliará: 
 
a) graus acadêmicos; 
b) experiência docente; 
c) atividades técnico-científicas, literárias, artística e extensionistas; e,  
d) experiência profissional não docente. 
 
A Prova Didática, com peso seis (6) e de natureza pública (presença somente 
vedada aos demais concursantes participantes do processo) será realizada como 
segue: 
 
a) SORTEIO DO PONTO -  dia 25 de março de 2010, às 13h30, na sala do Núcleo 
de Estudos Canadenses (NEC), Instituto de Letras e Artes, Campus Carreiros. A 



Comissão Examinadora, diante dos concursantes presentes, fará o sorteio de um 
(1) ponto para a prova didática e da ordem de realização da aula pelos candidatos.    

 
b) PROVA DIDÁTICA – dia 26 de março de 2010, às 13h30, sala de vídeo do 
Instituto de Letras e Artes (ILA).  
 
c) A prova didática, que terá duração de 50 minutos, deverá ser ministrada em 
língua francesa, e consistirá em desenvolver uma aula para o nível superior, que 
responda à questão central do ponto sorteado e que atenda os requisitos para 
avaliação, constantes no artigo 16 da Deliberação 087/2008-CODEP. É 
recomendado que a aula tenha caráter ilustrativo, de maneira que o candidato 
explicite a fundamentação metodológica da atividade. As referências bibliográficas, 
de escolha dos candidatos, deverão estar em consonância com a aula proposta. 
 
d) O candidato entregará um plano de aula no momento que precede a realização 
da prova didática. 
 
 
PONTOS A SEREM SORTEADOS: 
 
1) Les déterminants du nom, 
2) Les temps de l`indicatif, 
3) La négation et la restriction, 
4) La voix active et la voix passive. 

 
 
Rio Grande, 19 de março de 2010. 

 
 
 
 

Atilla Louzado Junior 
DIRETOR DO ILA 

 


