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Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezesseis, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), no 
departamento de Expressão Gráfica, reuniram-se os professores: Bárbara de Cássia Xavier Cassins Aguiar, Emílio Eiji 
Kavamura, Adriana Vaz e Márcio Henrique de Sousa Carboni membros da Comissão Julgadora. Seguem as notas 
médias de cada etapa atribuídas pelos examinadores aos candidatos aprovados na prova didática. As notas atribuídas 
ao candidato Eleodoro Antunes Lopes na Prova Didática: 8,5 (oito inteiros e cinco décimos), na Análise de 
Currículo: 7,7 (sete inteiros e sete décimos) obtendo média 8,1 (oito inteiros e um décimo) e foi aprovado conforme a 
resolução 92/06 do CEPE. As notas atribuídas à candidata Rosenilda de Souza Nagata na Prova Didática: 7,5 (sete 
inteiros e cinco décimos); na Análise de Currículo: 8,9 (oito inteiros e nove décimos) obtendo a média 8,2 (oito inteiros 
e dois décimos) e foi aprovada conforme a resolução 92/06 do CEPE. As notas atribuídas ao candidato Luciano 
Budeschi Coelho na Prova Didática: 2,0 (dois inteiros); na Análise de Currículo: 7,0 (sete inteiros) obtendo a média 
4,5 (quatro inteiros e cinco décimos) e foi eliminado conforme a resolução 92/06 do CEPE. As notas atribuídas à 
candidata Aline Hermann na Prova Didática: 3,5 (três inteiros e cinco décimos); na Análise de Currículo: 7,6 (sete 
inteiros e seis décimos) obtendo a média 5,5 (cinco inteiros e cinco décimos) e foi eliminada conforme a resolução 
92/06 do CEPE. As notas atribuídas ao candidato Andre Luis Orthey na Prova Didática: 4,3 (quatro inteiros e três 
décimos); na Análise de Currículo: 8,2 (oito inteiros e dois décimos) obtendo a média 6,2 (seis inteiros e dois décimos) 
e foi eliminado conforme a resolução 92/06 do CEPE. As notas atribuídas à candidata Marina Millani Oba na Prova 
Didática: 8,4 (oito inteiros e quatro décimos); na Análise de Currículo: 9,8 (nove inteiros e oito décimos) obtendo a 
média 9,1 (nove inteiros e um décimo) e foi aprovada conforme a resolução 92/06 do CEPE. A seguir, a comissão 
emitiu o Edital No. 3, com a relação dos candidatos habilitados no teste seletivo. 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. 
 
 Curitiba, 04 de Março de 2016. 
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