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ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO JULGADORA 

Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, nas Áreas de  Conhecimento  

”Botânica”/Disciplina “Vegetais Criptogâmicos 

EDITAL Nº 13, DE 18 DE MAIO DE 2021 

 

1. IDENTIFICAÇÃO  

Avaliação Didática e Classificação Final dos candidatos inscritos no Processo Seletivo Simplificado para 

Professor Substituto, nas Áreas de  Conhecimento ”Botânica”/Disciplina “Vegetais Criptogâmicos  

 Edital N⁰ 13, De 18 de maio de 2021 

Banca Julgadora:  Anna Cristina Neves Borges (presidente) 
   Camila Maistro Patreze (Titular) 
   Joel de Paula (Titular) 

 

2. ABERTURA DA ATA 
Ao  21⁰ (vigésimo primeiro) dia do mês de junho do ano de 2021, às 14 horas, na sala nº ..... (Google meet),  

a Banca  julgadora se reuniu para apreciação e deliberação da pauta: 

1. Item. Avaliação didática dos candidatos selecionados na primeira etapa do Processo Seletivo 
Simplificado para Professor Substituto, nas Áreas de Conhecimento ”Botânica”/Disciplina 
“Vegetais Criptogâmicos (Edital N⁰ 13, de 18 de maio de 2021). 

2. Item. Classificação Final dos candidatos selecionados para a etapa de avaliação didática n 
Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, nas Áreas de Conhecimento 
”Botânica”/Disciplina “Vegetais Criptogâmicos (Edital N⁰ 13, De 18 de maio de 2021). 

 

Compareceram os Membros Titulares da Banca Julgadora, representados também pela chefia do 
Departamento de Botânica, conforme listagem de presença anexa.  

 

3. APRECIAÇÃO/DISCUSSÃO/DELIBERAÇÃO 
Item 1. Avaliação didática dos candidatos selecionados na primeira etapa do Processo Seletivo 
Simplificado para Professor Substituto, nas Áreas de Conhecimento ”Botânica”/Disciplina 
“Vegetais Criptogâmicos(Edital N⁰ 13, De 18 de maio de 2021).  Após a divulgação do resultado da 
“Prova de Títulos” dos candidatos (publicada no dia 9 de junho de 2021), não havendo impetração de 

recursos no prazo previsto no edital, a Banca Julgadora selecionou para a etapa seguinte (Prova didática) 
os CINCO candidatos que obtiveram a maior pontuação  e convocou os mesmos para uma reunião onde 
foi sorteado um único tema para avaliação didática: Rodófitas: diversidade, importância econômica e 
relação entre efeito estufa e acidificação dos oceanos sobre os bancos de rodolitos. Além disso, 

foram apresentados o prazo e os critérios e normas para produção, envio e avaliação das respectivas vídeo 
aulas. Desta forma, após apreciar as vídeo aulas enviadas pelos 5 candidatos, cada membro da Banca 
Julgadora/Comissão Julgadora atribuiu as devidas pontuações, segundo os seguintes critérios, 
previamente estabelecidos pelo Colegiado de Departamento de Botânica. As notas correspondentes a cada 
tópico da Prova Didática foram estabelecidas através de média aritmética das notas conferidas por cada 
membro da Banca Julgadora. A soma das notas obtidas em cada tópico resultou na nota final da Prova 
Didática em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), com uma casa decimal lançada na planilha em anexo (Anexo 
I). Item 2. Classificação Final dos candidatos selecionados para a etapa de avaliação didática no 
Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, nas Áreas de Conhecimento 
”Botânica”/Disciplina “Vegetais Criptogâmicos (Edital N⁰ 13, de 18 de maio de 2021). A classificação 

final de cada candidato foi obtida através da média aritmética entre a nota obtida na prova de título e a nota 
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obtida na prova didática (Anexo II). Após o período de recurso dessa etapa, será divulgado o Resultado 
Final. Deve-se ressaltar que é de inteira responsabilidade dos candidatos a sua observância quanto às 
datas e conteúdo instrutivo na página do concurso. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

4. FECHAMENTO DA ATA (parágrafo final da ata). 

Nada mais havendo a relatar, a reunião foi encerrada às 16:00 horas, da qual eu, Anna Cristina Neves 

Borges, designada Chefe do Departamento e Presidente da Banca Julgadora, lavrei a presente Ata, que 

após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais componentes. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

5. DATA, NOMES E ASSINATURAS  
Obs.: Deve constar a relação completa dos membros da Banca de seleção programa e do chefe do Departamento 
de Botânica, ao lado, a assinatura de cada um presente na reunião.  

                                               Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2021 
 

                      
 

 
 
 

Categoria Nomes dos Membros que compõem a 
Banca Julgadora      

Assinatura 

Professor Anna Cristina Neves Borges 
(Presidente) 

 
Professor Camila Maistro Patreze 

(Titular) 
 

Professor Joel Campos de Paula 
(Titular) 

 
 

 


