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Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, às 19:00 (dezenove horas), no Departamento de 

Expressão Gráfica, reuniram-se os professores Simone da Silva Soria Medina, Márcio Fontana Catapan, Adriane Borda 
Almeida da Silva, Cindy Renate Piassetta Xavier Medeiros e Letícia Teixeira Mendes, membros da Comissão Julgadora 
do Concurso Público para Professor Classe A – Assistente A / Adjunto A – Nível I - do Departamento de Expressão 
Gráfica, para decidir o horário, local, duração, pontos e os critérios de avaliação da prova prática. 

A prova prática será realizada no dia seis (06) de outubro de 2015, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), na 
sala didática PC19 do Setor de Ciências Exatas. Esta prova terá duração máxima de duas (2) horas, e constará de: 1) 
execução de uma atividade que comporte este tipo de avaliação sobre ponto sorteado pelo candidato imediatamente 
antes da prova da lista elaborada previamente pela comissão julgadora; 2) redação do relatório circunstanciado da 
prova prática. No dia seis (06) de outubro de 2015, a partir das 10:30 horas, na sala de reuniões do setor de ciências 
exatas, cada candidato lerá, em sessão pública, o relatório da prova prática que será seguido de argüição, 
conforme consta na resolução 24/13 do CEPE.  
 Os Pontos, a serem sorteados, para a Prova Prática, são:  

 

1. Desenho técnico aplicado ao desenho de mobiliário: Represente uma cadeira segundo as 
normas de desenho técnico (ABNT); 

2. Desenho técnico aplicado ao desenho de produto: Represente uma garrafa térmica segundo as 
normas de desenho técnico (ABNT); 
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