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CRONOGRAMA 

 
DIA HORÁRIO ATIVIDADES Local 

19/10/20 8:00 

Identificação e verificação de 
documentação de todos os 
candidatos homologados. 
O candidato apresentará o 
documento de identificação 
para a Banca Examinadora, 
pausadamente, com imagem 
frente e verso através da 
câmera filmadora do celular ou 
da ferramenta digital que for 
utilizada no momento da prova. 
 
Definição dos grupos para 
realização da prova didática, 
por ordem de inscrição, e ajuste 
do cronograma. 
 
Sorteio do ponto da prova 
didática dos candidatos do 
Grupo 1 
 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

19/10/19 14:30 
Sorteio do ponto da prova 
didática dos candidatos do 
Grupo 2. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

19/10/10 23:59 
Horário limite para envio do 
currículo e documentos 

icb@furg.br 
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comprobatórios para a prova de 
títulos de todos os candidatos, 
em formato pdf, para o 
endereço de e-mail icb@furg.br. 

20/10/20 8:00 

Horário limite para o envio do 
plano de aula dos candidatos do 
Grupo 1. O plano de aula 
deverá ser enviado por e-mail 
para  icb@furg.br e 
cristianadora@furg.br. 
 
Sorteio do ponto da prova 
didática dos candidatos do 
Grupo 3. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

20/10/20 8:30 

Início da prova didática do 
Grupo 1. 
 
8:30 – 001 - ADRIANE ERBICE 
BIANCHINI 
9:30 - 004 - GUSTAVO RICHTER 
VAZ 
10:30 - 007 - EDARIANE 
MENESTRINO GARCIA 
11:30 - 011 - FERNANDA 
HERNANDES FIGUEIRA 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

20/10/20 14:30 

Horário limite para o envio do 
plano de aula dos candidatos do 
Grupo 2. O plano de aula 
deverá ser enviado por e-mail 
para  icb@furg.br e 
cristianadora@furg.br. 
 
Sorteio do ponto da prova 
didática dos candidatos do 
Grupo 4. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

20/10/20 15:00 

Início da prova didática do 
Grupo 2 
 
15:00 - 017 - ROBERTO 
MARQUES DAMIANI 
16:00 - 041- MAURICIO 
SCHULER NIN 
17:00 - 042 - MARCELO 
GOMES DE GOMES 
18:00 - 048 - FERNANDA 
CARDOSO TEIXEIRA 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

21/10/20 8:00 

Horário limite para o envio do 
plano de aula dos candidatos do 
Grupo 3. O plano de aula 
deverá ser enviado por e-mail 
para  icb@furg.br e 
cristianadora@furg.br. 
Sorteio do ponto da prova 
didática dos candidatos do 
Grupo 5. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

21/10/20 8:30 
Início da prova didática do 
Grupo 3. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-
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8:30 - 056 - VANESSA 
ANDREATTA DE QUADROS 
9:30 - 065 - CARINE LAMPERT 
10:30 - 067 - MAILTON 
FRANÇA DE VASCONCELOS 
11:30 - 068 - TALISE 
ELLWANGER MÜLLER 
 

2776202014 

21/10/20 14:30 

Horário limite para o envio do 
plano de aula para todos os 
candidatos do Grupo 4. O plano 
de aula deverá ser enviado por 
e-mail para  icb@furg.br e 
cristianadora@furg.br. 
 
Sorteio do ponto da prova 
didática dos candidatos do 
Grupo 6. 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014/ 

21/10/20 15:00 

Início da prova didática do 
Grupo 4. 
 
15:00 - 070 - KAMILA 
FOGUESATTO 
16:00 - 076 - LUANA FREESE 
17:00 - 087 - LUARA AUGUSTA 
DA COSTA E SILVA BRAGA 
BATISTA 
18:00 - 096 - ESTELA 
FERNANDES E SILVA 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

22/10/20 8:00 

Horário limite para o envio do 
plano de aula dos candidatos do 
Grupo 5. O plano de aula 
deverá ser enviado por e-mail 
para  icb@furg.br e 
cristianadora@furg.br. 
 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

22/10/20 8:30 

Início da prova didática do 
Grupo 5. 
 
8:30 - 108 - ANA PAULA 
PESARICO 
9:30 - 114 - VANICE 
RODRIGUES POESTER 
10:30 - 119 - ROBERTA 
SOCOOWSKI BRITTO 
11:30 - 127 - LAURA MARIA 
JORGE DE FARIA SANTOS 
 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

22/10/20 14:30 

Horário limite para o envio do 
plano de aula do candidatos do 
Grupo 6. O plano de aula 
deverá ser enviado por e-mail 
para  icb@furg.br e 
cristianadora@furg.br. 
 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 
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22/10/20 15:00 

Início da prova didática do 
Grupo 6. 
 
15:00 - 144 - MARCELLE 
MOURA SILVEIRA 
16:00 - 145 - SUZAN 
GONÇALVES ROSA 
17:00 - 150 - MATHEUS 
FELIPE MARCON 
18:00 - 156 - JÚLIA DE SOUZA 
SILVEIRA VALENTE 
19:00 - 157 - SUÉLEN 
CAVALHEIRO AMARAL 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/furg-

2776202014 

26/10/20  

Divulgação do resultado 
preliminar da prova didática. 
 
Exame de títulos 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 
 

27/10/20  

Divulgação do resultado 
preliminar do exame de títulos.  
 
Período para interposição de 
recursos do resultado da prova 
didática. 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 
 

28/10/20  

Julgamento dos recursos e 
divulgação do resultado final da 
prova didática. 
 
Período para interposição de 
recursos do resultado do exame 
de títulos. 
 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 
 

29/10/20  
Julgamento dos recursos e 
divulgação do resultado final do 
exame de títulos. 

http://progep.furg.br/bin/edital/index.php 

  

Divulgação do resultado final 
após homologação pelo 
Conselho do Instituto de 
Ciências Biológicas

3
. 

 

 
 
 
OBSERVAÇÕES:  
 

1. Para todas as atividades a sala será aberta com antecedência de 30 
minutos. Recomendamos aos candidatos que entrem com antecedência na 
sala.  

2. Durante a realização da prova didática o candidato deverá manter a sua 
câmera de vídeo ligada, bem como compartilhar a tela do seu computador 
com a Banca Examinadora. 

3. O resultado final será divulgado após a sua homologação pelo Conselho do 
Instituto de Ciências Biológicas. 
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Rio Grande, 08 de outubro de 2020. 
 
 

Profa. Dra. Cristiana Lima Dora 

 Presidente 

 Profa. Dra. Mariana Appel Hort 

 Membro  

Profa. Dra. Fabiana Finger Jardim 

 Membro  

 
 

(a via original encontra-se assinada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


