
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

 
 
 
INFORMAÇÃO Nº 71/2021/UFPR/R/SA/DECIGI

Prezados(as) senhores(as),

 

Em atendimento ao solicitado pela PROGEPE (3533846) e considerando:

1. a excepcionalidade gerada pela pandemia COVID;

2. a necessidade de ocupação da vaga para con�nuidade dos trabalhos didá�cos no âmbito deste departamento;

3. a Resolução 31/21-CEPE, que altera a Resolução 66-A/16-CEPE;

4. as reuniões com a direção do setor de Sociais Aplicadas que sinalizaram de forma posi�va quanto à viabilidade da
realização da prova escrita presencial; e

5. as reuniões entre os membros da comissão e também no âmbito do Departamento de Ciência e Gestão da Informação,

a comissão deste concurso define como presencial a instalação de banca e prova escrita e todas as demais etapas de forma remota,
conforme detalhamentos apresentados no quadro que segue. A data de início do certame (inicialmente definida para 02/08/2021) será
confirmada a posteriori considerando as recomendações sanitárias impostas.

6. Eventuais necessidades de alterações de datas, horários e itens correlatos poderão ser encaminhados pela Banca
responsável, conforme andamento do concurso, novas informações e resoluções per�nentes à pandemia do COVID 19 e demais fatores
externos ou internos. Os candidatos serão informados usualmente mediante publicações dos Editais quando per�nente.

 

Dia Período Atividade Formato/Local

02/08/2021

 

08:00 Instalação da banca. Presencial. 

08:05 Sorteio do ponto para prova escrita. Presencial. Prova Escrita: Sorteio do ponto no pátio do SA.

08:10
Encaminhamento dos candidatos para suas
respectivas salas de prova (mais de uma sala se
for necessário).

Presencial.

08:15 - 09:15
Após acomodação adequada de todos com os
protocolos de segurança, dar-se-á o início para
consulta aos materiais de estudo.

Presencial.
 

Passar lista de presença, conferir documentos e demais
procedimentos.

09:15 - 12:15 Prova escrita.
Presencial.
Duração de 3 horas.
 

14:00 - 18:00

Digitalização das provas e envio aos membros
da banca. Remoto (interno comissão).

Início da correção das provas. Remoto (interno comissão).

03/08/2021
Manhã Continuação da correção das provas Remoto (interno comissão).

14:00
Divulgação do resultado e das informações
referentes ao sorteio do ponto para a prova
didática

Remoto. Divulgação via site do DECIGI.



Até 17:00 Pedidos de reconsideração Remoto. Enviado por e-mail para o relator da comissão.

Até 19:00
Prazo final para envio da proposta de projeto
de pesquisa na área de 
conhecimento do concurso.

Remoto. Enviado por e-mail para o relator da comissão.

Até 19:00 Divulgação de resultados finais após análises
de pedidos de reconsideração Remoto. Divulgação via site do DECIGI.

04/08/2021

08:00 Candidato 1: Sorteio do ponto para prova
didática. Remoto. Prova: Didática (todos os sorteios de pontos).

09:10 Candidato 2: Sorteio do ponto para prova
didática.  

10:20 Candidato 3: Sorteio do ponto para prova
didática.  

11:40 Candidato 4: Sorteio do ponto para prova
didática.  

14:00 Candidato 5: Sorteio do ponto para prova
didática.

O número de sorteios depende da quantidade de candidatos
aprovados na prova escrita e poderá alterar este cronograma!15:10 Candidato 6: Sorteio do ponto para prova

didática.

16:20 Candidato 7: Sorteio do ponto para prova
didática.

05/08/2021

08:00 Candidato 1: Prova didática. Remoto. Prova: Didática (todas as provas remotas).
09:10 Candidato 2: Prova didática. Até 50 minutos de aula/prova.
10:20 Candidato 3: Prova didática.  

11:40 Candidato 4: Prova didática. *Até 20 minutos de intervalo/preparação sala (intervalo para a
banca)

14:00 Candidato 5: Prova didática.  
15:10 Candidato 6: Prova didática.  
16:20 Candidato 7: Prova didática.  

18:00 Divulgação dos resultados da prova didática. Remoto. Divulgação via site do DECIGI.

18:30
Prazo máximo para envio do currículo
documentado. Este é o prazo máximo para
acesso pela comissão.

Remoto. Enviado por e-mail para o relator da comissão ou forma
alternativa de acesso (por exemplo depósito em drive em nuvem
com autorização de acesso pela comissão).

Até 21:00 Pedidos de reconsideração. Remoto. Enviado por e-mail para o relator da comissão.

Até 23:00
Divulgação de resultados finais após análises
de pedidos de reconsideração com o
cronograma de entrevistas.

Remoto. Divulgação via site do DECIGI.

06/08/2021

08:00 Candidato 1: Entrevista.

Remoto. Prova: Defesa de Currículo e Defesa de Pesquisa 
O número de entrevistas depende da quantidade de candidatos
aprovados na prova didática e poderá alterar este cronograma!

09:10 Candidato 2: Entrevista.

10:20 Candidato 3: Entrevista.

11:40 Candidato 4: Entrevista.

12:00 Divulgação dos resultados das análises de
currículos Remoto. Divulgação via site do DECIGI.

Até 15:00 Pedidos de reconsideração. Remoto. Enviado por e-mail para o relator da comissão.

17:00 Fechamento: emissão do parecer conclusivo. Remoto. Encerramento.

 

Ficamos à disposição para esclarecimentos adicionais.



 

A�,

 

Denise Fukumi Tsunoda

 

 

 

 

Curi�ba, 02 de junho de 2021.
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