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Ao segundo dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às sete horas e trinta minutos, na sala PC11 do Setor 
de Ciências Exatas, reuniram-se os professores: Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar e Márcio Henrique de Sousa 
Carboni, membros da Comissão Julgadora, para o início da prova didática, segundo Edital no 2 da comissão. Às oito 
horas e trinta minutos o candidato Ricardo Guimarães Santana não compareceu. Às nove horas e trinta minutos a 
candidata Ana Flávia Ariello não compareceu. Às dez horas e trinta minutos compareceu o candidato Eleodoro 
Antunes Lopes, que versou sobre o ponto número 1 “Representação de prisma em Dupla Projeção Ortogonal apoiado 
no plano vertical e de topo (por rebatimento)”. Às onze horas e trinta minutos a candidata Anne Maiara Seidel Luciano 
não compareceu. Às treze horas e trinta minutos compareceu a candidata Rosenilda de Souza Nagata que versou 
sobre o ponto número 1 “Representação de prisma em Dupla Projeção Ortogonal apoiado no plano vertical e de topo 
(por rebatimento)”. Às quatorze horas e trinta minutos compareceu o candidato Luciano Budeschi Coelho que versou 
sobre o ponto número 1 “Representação de prisma em Dupla Projeção Ortogonal apoiado no plano vertical e de topo 
(por rebatimento)”. Às dezesseis horas e trinta minutos a candidata Cíntia Akemi Tamura não compareceu. Às 
dezessete horas e trinta minutos o candidato Ederson Carvalhar Fernandes não compareceu. Às dezoito horas e trinta 
minutos reuniram-se os professores: Emílio Eiji Kavamura, Adriana Vaz e Márcio Henrique de Sousa Carboni, membros 
da Comissão Julgadora, para avaliar a candidata Aline Hermann que compareceu e versou sobre o ponto número 3 
“Representação de hexaedro em Dupla Projeção Ortogonal apoiado no plano paralelo à LT (Plano de Rampa) ou plano 
qualquer (Genérico) utilizando rebatimento”. Ao terceiro dia do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às sete 
horas e trinta minutos, na sala PC11 do Setor de Ciências Exatas, reuniram-se os professores: Bárbara de Cássia 
Xavier Cassins Aguiar, Emílio Eiji Kavamura e Márcio Henrique de Sousa Carboni, membros da Comissão Julgadora, 
para o início do segundo dia da prova didática, segundo Edital no 2 da comissão. Às sete horas e trinta minutos o 
candidato Yuri Vashchenko não compareceu. Às onze horas e trinta minutos compareceu o candidato Andre Luis 
Orthey que versou sobre o ponto número 2 “Representação de prisma em Dupla Projeção Ortogonal apoiado no plano 
vertical e de topo (por mudança de planos) e apresentação de exemplos de aplicações de mudança de plano em 
Desenho Técnico”. Às treze horas e trinta minutos compareceu a candidata Marina Millani Oba que versou sobre o 
ponto número 4 “Representação de hexaedro em Dupla Projeção Ortogonal apoiado no plano paralelo à LT (Plano de 
Rampa) ou plano qualquer (Genérico) utilizando o método da mudança de planos e apresentação de exemplos de 
aplicações de mudança de planos em Desenho Técnico”. Às quinze horas e trinta minutos o candidato João Fredolim 
Gabardo não compareceu. Para clareza, eu, professor Márcio Henrique de Sousa Carboni, relator, lavrei a presente 
ata, que será lida e assinada por mim e pelos demais membros da Comissão Julgadora.  
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