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ATA DA COMISSÃO EXAMINADORA

A Banca de Seleção formada pelos docentes abaixo nomeados foi constituída pela portaria n°

2263/2010 da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade. Houve quatro candidatos

homologados, a saber: André dos S. Menestrino; Guilherme F. Da Rosa; Jaci Maria F. Bueno

e Rosa Miguelina Ferrão Rockenbach. Atendendo às formalidades da Deliberação n° 87/2008,

do Conselho Departamental, a Comissão executou os procedimentos previstos e marcou a

realização do sorteio da ordem dos candidatos e sorteio dos pontos da prova didática para o

dia 19 de janeiro de 2011, às 08h30, na sala do Núcleo de Estudos Canadenses (NEC) do

Instituto de Letras e Artes (ILA) e a realização da prova didática para o dia 20 de janeiro de

2011 a partir das 09hOOno mini-auditório do ILA. o dia 19 de janeiro, apresentaram-se três

dos candidatos inscritos. Após o sorteio, estabeleceu-se a seguinte ordem para a prova

didática: 1° André dos S. Menestrino; 2° Rosa Miguelina Ferrão Rockenbach e 3° Guilherme

F. da Rosa. Às 09hOO,o candidato André dos S. Menestrino sorteou o ponto "La négation". Às

10hOO,a candidata Rosa Miguelina Ferrão Rockenbach sorteou o ponto "L'interrogation" e

às llhOO o candidato Guilherme F. da Rosa sorteou o ponto "L'impératif".

A avaliação dos títulos foi realizada pela Banca na manhã do dia 19 de janeiro, após o

sorteio dos pontos e a avaliação da prova didática foi realizada pela Banca após o término da

aula, no dia 20 de janeiro, concluindo-se com a emissão das planilhas de avaliação dos

candidatos (anexo DI) e das planilhas de avaliação dos candidatos - RESUMO (anexo IV). A

Banca atribuiu ao candidato André dos S. Menestrino a média final 4,37 (quatro pontos e

trinta e sete décimos), à candidata Rosa Miguelina Ferrão Rockenbach a média fmal 4,8



(quatro pontos e oito décimos) e ao candidato Guilhenne F. da Rosa a média final 6,13 (seis

pontos e treze décimos), com o que considerou o candidato Guilherme F. da Rosa apto,

portanto, a ocupar a vaga. A Banca de Seleção, em vista disso, indica o candidato Guilherme

F. da Rosa para contratação como professor substituto de Língua Francesa, nos termos do

edital n° 21/2010.
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