
 
 

 

As provas do concurso público regido pelo edital Nº 119/18 – PROGEPE ocorrerão na sala 7, Bloco 

Didático 2 do Setor Palotina.  

DATA HORÁRIO ATIVIDADE 

4 de 

junho de 

2018 

7h30 Instalação da Banca Examinadora (sem a presença dos candidatos) 

8 horas  Sessão Pública de Abertura do Concurso (com a presença dos candidatos) 

8h30 Consulta de material bibliográfico para a realização da Prova Escrita 

9h30 - 

12h30 

Prova Escrita 

12h30 Almoço 

14 horas  Sessão Pública de leitura, realizada pelo candidato, de sua prova escrita  

18 horas  Previsão para divulgação de edital com os aprovados para a Prova Didática 

5 de 

junho de 

2018 

8 horas  Início do sorteio do ponto para a Prova Didática 

6 de 

junho  

8 horas  Início da Prova Didática 

7 de 

junho  

8 horas  Início da Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa na área de conhecimento do 

concurso  

OBSERVAÇÃO  (este cronograma é passível de alteração):  

a) PROGRAMA DE PROVA consistirá dos seguintes pontos:  

1. Produção de materiais e recursos didáticos para os conteúdos escolares utilizando as Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação;  

2. Desenvolvimento e uso de tecnologias (computacionais) assistivas na educação;  

3. Estudo e aplicação de metodologias focadas na construção do conhecimento computacional, com o apoio de 

tecnologias digitais;  

4. A sala de aula informatizada: novas estratégias de organização e funcionamento da sala de aula e da educação;  

5. Desenvolvimento e uso de tecnologias com interfaces tangíveis em contexto educativo;  

6. Estilos de aprendizagem e o uso da Informática na Educação  



 
 

7. Ensino da computação: Algoritmos, Robótica Educacional e Jogos Educacionais;  

8. Evolução e tendências da computação na educação e do ensino da Computação;  

9. Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem - AVEA para Educação a Distância e Presencial: desenvolvimento, 

utilização, análise e construção de estratégias didático-pedagógicas;  

10. O potencial educativo dos Recursos Educacionais Abertos - REA e;  

11. Desenvolvimento de ferramentas para o ensino e para o ensino da computação: Jogos educacionais, Sistemas 

de Autoria, Sistemas Tutores Inteligentes e Ambientes Inteligentes de Aprendizagem.  

b) No dia 5 de junho de 2018, no horário em que forem convocados para o sorteio da Prova Didática, os candidatos 

aprovados para essa fase do concurso deverão entregar  5 (cinco cópias) do curriculum vittae, sendo uma 

documentada e apresentada de acordo com a  sequência da Tabela de Pontuação conforme a Resolução que fixa a 

tabela de pontuação para avaliação de currículo para concurso público para a carreira de Magistério Superior na 

UFPR, e cinco cópias do projeto de pesquisa na área de conhecimento do concurso, o qual deverá conter no 

mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) laudas, não incluindo as referências.   

c) No dia 6 de junho de 2018, antes do início da de sua Prova Didática, os candidatos aprovados para essa fase do 

concurso deverão apresentar 5 (cinco) cópias do plano de aula.   

d) Critérios da Prova Escrita (de acordo com o Artigo 32, Seção II, da Resolução Nº 66-A/16 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do Paraná ): 

I- clareza da exposição dos argumentos e redação adequada; 

II- sequência dos argumentos, composição do trabalho, articulação das partes (introdução, desenvolvimento, 

conclusão); 

III- avaliação crítica do tema; 

IV- grau de precisão dos conceitos e fundamentos dos argumentos; 

V- referências bibliográficas utilizadas.  

e) Critérios da Prova Didática (de acordo com o Artigo 34, Seção II, da Resolução Nº 66-A/16 do Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Federal do Paraná ): 

I- domínio do conteúdo – contextualização, abrangência, consistência; 

II- crítica – análise crítica do conteúdo e especificidade; 

III- métodos didáticos- adequação da metodologia à transmissão do conteúdo, organização e clareza das 

informações, pertinência nos exemplos utilizados, planos de aula e recursos didáticos, postura do professor (forma 

de transmissão e exposição, linguagem); 

IV- referências bibliográficas utilizadas; 

V- adequação de exposição ao tempo previsto.  

 


