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Os candidatos abaixo relacionados precisam comparecer, nos dias e horários marcados para 

realização do sorteio do ponto de prova de aula e entrega do currículo lattes comprovado e, 

24h após o sorteio, para realização da prova didática. 

A entrega do currículo lattes assinado, atestando a veracidade das informações, comprovado 

por meio de documentação em cópia simples, organizada conforme a apresentação no lattes, 

será no mesmo horário do sorteio do ponto de prova (dia 08 de maio de 2019). 

A prova de aula será pública, na sala 101 do PPGEdu, e, conforme a Resolução 3875/2012, é 

vedada a sua assistência pelos demais candidatos.  

Caso o candidato pretenda utilizar slides na prova didática, teremos disponível o equipamento 

data show e computador, também é possível que o candidato leve seu próprio laptop. Demais 

materiais são da responsabilidade do candidato. Não nos responsabilizamos pela garantia de 

acesso à Internet e compatibilidade de mídias. Antes do início da prova didática, o candidato 

deverá entregar à Comissão Examinadora uma cópia de seu plano de aula para cada um dos 

participantes da Comissão Examinadora. 

 

N. NOME DO CANDIDATO 08/05 hora do sorteio 
do ponto de prova 

09/05 prova didática 

6 Anderson José Lisboa Baptista 8h 8h 
24 Gabriela Barreto da Silva 9h 9h 
26 Henrique Dias Gomes de Nazareth 10h 10h 

39 Aline Santos Costa 11h 11h 
55 Fábio José Paz da Rosa 13h 13h 
64 Beatriz Brandão Meirelles  14h 14h 
87 Marlucce Souza de Andrade  15h 15h 

110 Paloma Rezende de Oliveira 16h 16h 
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