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Cronograma 

Data Hora Local Evento / Observações 

16/01/2020 9h Sala C05 - Campus SVP Homologação das Inscrições 

17/01/2020 Prazo para interposição de recursos da homologação e para arguição de suspeição ou impedimento do 
membros da Comissão Examinadora 

20/01/2020 10h Sala 1102 - Campus SVP Julgamento das Arguições de Suspeição ou Impedimento  

20/01/2020 11h Sala 1102 - Campus SVP Julgamento dos Recursos da Homologação das Inscrições 

20/01/2020 11h30’ Sala 1102 - Campus SVP Divulgação do resultado do Julgamento dos Recursos e 
Arguições 

27/01/2020 8h10’ Sala 1102 - Campus SVP Sorteio do Ponto da Prova Didática - TURMA A - Será 
sorteado um ponto comum ao grupo de candidatos, com 
base na relação de pontos já divulgada. Os candidatos 
ficam convocados a comparecerem nesta data, hora e local, 
sendo que o ponto sorteado será divulgado exclusivamente 
nesta data, local e horário, não sendo divulgado 
oficialmente por outros meios. A Turma A é composta 
pelos cinco primeiros candidatos, obedecendo a ordem de 
inscrição, como consta na lista de candidatos 
homologados. 

27/01/2020 8h30’ Sala 1102 - Campus SVP Entrega do material para Exame de Títulos (para todos 
os candidatos) 
O material para Exame de Títulos deverá conter, sob pena 
de não serem computados, os títulos respectivos: 
(a) A relação escrita, impressa, sob forma de tabela 
organizada e assinada pelo candidato, listando e 
descrevendo cada um dos títulos do candidato e a 
respectiva pontuação pretendida relativa a cada um dos 
mesmos, nos termos e na ordem dos Artigos 17, 18, 19 e 
20 da Deliberação 081/2014 do COEPEA/FURG.  
(b) A cópia das comprovações de cada um dos títulos 
relacionados, com páginas numeradas e organizadas na 
mesma ordem constante na relação apresentada. 

27/01/2020 14h Sala 1102 - Campus SVP Sorteio do Ponto da Prova Didática - TURMA B - Será 
sorteado um ponto comum ao grupo de candidatos, com 
base na relação de pontos já divulgada. Os candidatos 
ficam convocados a comparecerem nesta data, hora e local, 
sendo que o ponto sorteado será divulgado exclusivamente 
nesta data, local e horário, não sendo divulgado 
oficialmente por outros meios. A Turma B é composta 
pelos cinco seguintes candidatos, obedecendo a ordem de 
inscrição, como consta na lista de candidatos 
homologados. 

28/01/2020 8h Sala 1102 - Campus SVP Sorteio do Ponto da Prova Didática - TURMA C - Será 
sorteado um ponto comum ao grupo de candidatos, com 
base na relação de pontos já divulgada. Os candidatos 
ficam convocados a comparecerem nesta data, hora e local, 
sendo que o ponto sorteado será divulgado exclusivamente 
nesta data, local e horário, não sendo divulgado 
oficialmente por outros meios. A Turma C é composta 
pelos cinco últimos candidatos, obedecendo a ordem de 
inscrição, como consta na lista de candidatos 
homologados. 
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28/01/2020 8h10’ Sala 1102 - Campus SVP Realização das Provas Didáticas – TURMA A. No 
horário de início da realização da Prova Didática todos os 
candidatos da “Turma A” deverão se fazer presentes,  para 
assinar a respectiva lista de presenças e entregar à Banca 
Examinadora o seu Plano de Aula, devendo permanecer, 
em ambiente apartado, à disposição, para a realização, em 
sequência, da respectiva Prova Didática, obedecida a 
ordem de inscrição. O candidato que não comparecer no 
horário designado ou que se encontre ausente quando 
chamado para realização de sua prova, será eliminado do 
certame. Não será admitida na prova didática a utilização 
de qualquer recurso audiovisual elétrico ou eletrônico, 
especialmente retroprojetor e projetor multimídia. A prova 
didática constará de uma aula com duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos. 

28/01/2020 14h Sala 1102 - Campus SVP Realização das Provas Didáticas – TURMA B. No 
horário de início da realização da Prova Didática todos os 
candidatos da “Turma B” deverão se fazer presentes,  para 
assinar a respectiva lista de presenças e entregar à Banca 
Examinadora o seu Plano de Aula, devendo permanecer, 
em ambiente apartado, à disposição, para a realização, em 
sequência, da respectiva Prova Didática, obedecida a 
ordem de inscrição. O candidato que não comparecer no 
horário designado ou que se encontre ausente quando 
chamado para realização de sua prova, será eliminado do 
certame. Não será admitida na prova didática a utilização 
de qualquer recurso audiovisual elétrico ou eletrônico, 
especialmente retroprojetor e projetor multimídia. A prova 
didática constará de uma aula com duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos. 

29/01/2020 8h Sala 1102 - Campus SVP Realização das Provas Didáticas – TURMA C. No 
horário de início da realização da Prova Didática todos os 
candidatos da “Turma B” deverão se fazer presentes,  para 
assinar a respectiva lista de presenças e entregar à Banca 
Examinadora o seu Plano de Aula, devendo permanecer, 
em ambiente apartado, à disposição, para a realização, em 
sequência, da respectiva Prova Didática, obedecida a 
ordem de inscrição. O candidato que não comparecer no 
horário designado ou que se encontre ausente quando 
chamado para realização de sua prova, será eliminado do 
certame. Não será admitida na prova didática a utilização 
de qualquer recurso audiovisual elétrico ou eletrônico, 
especialmente retroprojetor e projetor multimídia. A prova 
didática constará de uma aula com duração máxima de 50 
(cinquenta) minutos. 

29/01/2020 15h Secretaria da FaDir, Sala C04 
do Campus de Santa Vitória 
do Palmar e sítio eletrônico da 
PROGEP 

Divulgação do Resultado da Prova Didática e do Exame 
dos Títulos, os quais serão apurados imediatamente após o 
término da apuração dos resultados da Prova Didática. 

30/01/2020 Prazo para interposição de recursos da Prova Didática e do Exame dos Títulos nos termos do Edital 

31/01/2020 8h Sala 1102 - Campus SVP Julgamento dos Recursos da Prova Didática e do Exame de 
Títulos 

31/01/2020 8h30’ Sala 1102 - Campus SVP Divulgação dos Resultados dos Recursos 

31/01/2020 9h Sala 1102 - Campus SVP Apuração do Resultado Final do Processo Seletivo 
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Integrante 

 
 
 

Prof. Dr. Felipe Kern Moreira  
Integrante 

(A via original encontrasse assinada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


