
 
 

 
 
 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Atividade Data Horário Local 

Divulgação dos pontos  12/09/2017  
http://www.progep.furg.br 

 

Homologação das inscrições 21/09/2017 - 
http://www.progep.furg.br 

http://www.io.furg.br/ 
 

Divulgação preliminar das 
inscrições homologadas, pontos 
e cronograma das atividades e 

início do prazo de recursos. 

21/09/2017  
http://www.progep.furg.br 

http://www.io.furg.br/ 
 

Análise dos recursos 25/09/2017  
Sala de Reuniões – Prédio 
1 – Campus São Lourenço 

do Sul 

Divulgação final das inscrições 
homologadas, caso haja recurso 

deferido. 
26/09/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

Início da seção da prova didática 
– envolvendo o registro e 

identificação dos candidatos 
para fins de realização da 

prova¹. Todos os candidatos 
homologados deverão estar 

presentes nesta etapa, no local e 
horário marcado2. 

27/09/2017 8h00 

 
 
 
 
 

Prédio 3 do Campus da  
Sala 3202 

FURG em São Lourenço do 
Sul 

Av. Marechal Floriano, 
1290, Centro, São Lourenço 

do Sul. 
 
 
 
 
 
 
 

Sorteio3 do ponto da prova 
didática do primeiro grupo4 de 

candidatos. Todos os candidatos 
do primeiro grupo deverão estar 

presentes nesta etapa. 

27/09/2017 8h30 

Sorteio do ponto da prova 
didática do segundo grupo de 

candidatos. Todos os candidatos 
do segundo grupo deverão estar 

presentes nesta etapa. 

27/09/2017 14h15 

Sorteio do ponto da prova 28/09/2017 8h00 
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didática do terceiro grupo de 
candidatos. Todos os candidatos 
do terceiro grupo deverão estar 

presentes nesta etapa. 

 
 
 
 
 
 
 

Prédio 3 do Campus da  
Sala 3202 

FURG em São Lourenço do 
Sul 

Av. Marechal Floriano, 
1290, Centro, São Lourenço 

do Sul. 

Apresentação e registro da 
presença de todos os candidatos 

do primeiro grupo. 
28/09/2017 8h15 

Início da prova didática do 
primeiro grupo5. 

28/09/2017 8h30 

Apresentação e registro da 
presença de todos os candidatos 

do segundo grupo. 
28/09/2017 14h00 

Início da prova didática do 
segundo grupo5. 

28/09/2017 14h15 

Apresentação e registro da 
presença de todos os candidatos 

do terceiro grupo. 
29/09/2017 7h45 

Início da prova didática do 
terceiro grupo5. 

29/09/2017 8h00 

Publicação do resultado 
preliminar da prova didática, 
início de prazo de recursos. 

29/09/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

Análise dos recursos da prova 
didática 

02/10/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

Publicação do resultado final da 
prova didática.  

03/10/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

Realização do exame de títulos, 
publicação do resultado 

preliminar do exame de títulos e 
início do prazo de recursos. 

03/10/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

Análise dos recursos do exame 
de títulos 

05/10/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

Publicação do resultado final do 
exame de títulos 

06/10/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

Publicação do resultado final do 
concurso 

06/10/2017  

http://www.progep.furg.br 
http://www.io.furg.br/ 
Mural do Prédio 3 do 

Campus  
de São Lourenço do Sul 

http://www.progep.furg.br/
http://www.io.furg.br/
http://www.progep.furg.br/
http://www.io.furg.br/
http://www.progep.furg.br/
http://www.io.furg.br/
http://www.progep.furg.br/
http://www.io.furg.br/
http://www.progep.furg.br/
http://www.io.furg.br/
http://www.progep.furg.br/
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http://www.progep.furg.br/
http://www.io.furg.br/


 

OBSERVAÇÕES:  

1. Trazer documento válido de identificação com foto.  

2. Todas as atividades serão realizadas na sala 3202, do Prédio 3 do Campus da FURG 

em São Lourenço do Sul/RS, localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, n° 1290. 

3. Da relação de pontos organizada pela Comissão Examinadora será sorteado um 

ponto para cada grupo de candidatos, havendo reposição do ponto sorteado para 

sorteios posteriores. 

4. Cada grupo será composto por até quatro (4) candidatos, distribuídos por ordem de 

inscrição. 

5. Para a realização da prova didática será disponibilizado ao candidato os seguintes 

recursos: projetor multimídia, computador, quadro branco e pincel ou quadro negro e 

giz. Itens adicionais a serem utilizados na prova didática são de responsabilidade do 

candidato.  

6. Todos os resultados serão divulgados no Prédio 3 do Campus da FURG em São 

Lourenço do Sul e posteriormente no site da PROGEP e Instituto de Oceanografia - IO: 

http://www.progep.furg.br/ e http://www.io.furg.br/. 

 

A Deliberação 081/2014 de 11/07/2014, do Conselho de Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Administração - COEPA, 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 cinco (5) e realizado em sessão não 

pública, avaliará: 

a) Grau acadêmico; 
b) Produção científica; 
c) Experiência docente; 
d) Experiência profissional não docente, outras atividades 

técnicas-científicas, atividades extensionistas, atividades literárias ou 
artísticas. 
 

A Prova Didática, com peso cinco (5) e de natureza pública (presença 

somente vedada aos demais candidatos participantes do processo), será 

gravada e realizada conforme descrito no Cronograma do Concurso. 

A prova didática, que terá duração de 50 minutos, consistirá em 

desenvolver uma aula para o nível superior, que responda à questão central do 

ponto sorteado e que atenda aos requisitos para avaliação, constantes no artigo 

13 da Deliberação 081/2015-COPEA.   

http://www.progep.furg.br/
http://www.io.furg.br/


 

As datas das atividades programadas no cronograma referentes à 

“Prova Didática” e “Prova de Títulos” poderão ser antecipadas conforme o 

número de candidatos que efetivamente participem do concurso, bem como do 

número de aprovados na prova didática. O cronograma poderá ser alterado em 

função de casos especiais, do número de candidatos presentes no início das 

atividades e da interposição de recursos.  

Todas as atividades serão realizadas na sala 3202, do Prédio 3 do 

Campus da FURG em São Lourenço do Sul/RS, localizado na Av. Marechal 

Floriano Peixoto, n° 1290. 

 

São Lourenço do Sul, 21 de Setembro de 2017. 

 

 

Prof. Dra. Juliana Prevedello – Presidente da Comissão de Seleção 

 

 

Prof. Dra. Karina Kammer Attisano – Membro da Comissão de Seleção 

 

 

Prof. Dra. Roberta de Souza Pohren – Membro da Comissão de Seleção. 

 

 


