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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA

EDITAL Nº 003/2021 – PRÉ-VESTIBULAR/DIREX/UNICENTRO

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES E CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE SELEÇÃO
DE BOLSISTAS PARA ATUAÇÃO NO PROJETO DE EXTENSÃO “CURSO PRÉ-VESTIBULAR

UNICENTRO”

A Diretora de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, PROEC, da Universidade Estadual
do Centro-Oeste, UNICENTRO, no uso de suas atribuições legais torna pública homologação e
convocação de seleção de bolsistas para atuação no Projeto de Extensão “Curso Pré-Vestibular
Unicentro”, conforme dispõe o presente Edital.

1 DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
1.1 Foram homologadas as seguintes inscrições:

Nome Horário

GUSTAVO ANTONIO BELATTO 14h30min

ISABELLA NEVES GODINHO MACHADO 15h30min

1.2 Os candidatos estão convocados para a prova didática e entrevista, que serão realizadas por
Google Meet no dia 17 de setembro de 2021, sexta-feira, conforme cronograma.

2 DA PROVA DIDÁTICA E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
2.1  A prova didática,  de eliminatório,  visa  apurar  a  capacidade  de planejamento  de aula,  de
comunicação e de síntese do candidato, bem como seu conhecimento na matéria e domínio nos
processos  e  nas técnicas  de ensino,  constando  de  uma preleção,  com duração  de  quarenta
minutos (30 minutos de aula e 10 minutos de arguição).
2.2 A banca examinadora será constituída pela Coordenação do Projeto e um(a) professor(a)
convidado(a) da área específica.
2.3 Na prova didática, a banca examinadora observará os seguintes critérios: 
a) Planejamento contendo elementos essenciais do plano de aula;
b) Precisão e clareza entre os elementos do plano de aula;
c) Utilização e citação durante a exposição de referencial teórico adequado ao tema;
d) Coerência entre o planejamento e a execução da aula;
e) Utilização de linguagem apropriada com fluência verbal e concordância gramatical;
f) Abordagem e sequência lógica no desenvolvimento da aula dos aspectos essenciais ao tema;
g) Domínio e segurança no desenvolvimento do conteúdo;
h) Emprego e técnica e recurso de ensino apropriados ao tema;
i) Utilização de exemplos reforçadores do conteúdo explorado;
j)  Aula  ministrada  com  introdução,  desenvolvimento  e  conclusão  de  forma  articulada  com  a
temática explorada.
2.4 O link para acesso à videochamada será enviado para o e-mail informado na ficha de inscrição
com até 15 (quinze) minutos de antecedência.
2.5  O(a)  candidato(a)  deverá  enviar  o  seu  plano  de  aula  para  o  e-mail
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prevestunicentrocoordenacao@gmail.com até as 12h do dia 17 de setembro de 2021.
2.6 A webcam/câmera deverá permanecer LIGADA e apontada para o(a) candidato(a) durante o
processo de seleção, sob pena de eliminação.
2.7 A sala de aplicação virtual do Google Meet (videoconferência) será gravada, a fim de que se
possa dirimir eventual irregularidade que venha a comprometer a lisura do processo. 
2.8  A  Unicentro  não  se  responsabiliza  por  questões  de  ordem  técnica  no  manuseio  de
computadores,  falhas  de  comunicação  e/ou  congestionamento  de  linhas  de  comunicação  ou
queda de energia elétrica

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 16 de setembro de 2021.

Vania Gryczak
Diretora de Extensão
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