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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

ATA DE REUNIÃO
BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS
(EDITAL Nº 01, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021)
ATA Nº 01, DE 02 DE MARÇO DE 2021
Aos dois dias do mês de março de 2021, as 16 horas e 20 minutos, reuniram-se remotamente os membros da
banca examinadora do processo sele vo para a contratação de professores subs tutos, devidamente
aprovada pela portaria FACAP/UFR Nº 04/2021, DE 02 DE MARÇO DE 2021, composta pela professora Aniela
Fagundes Carrara, professora Angel dos Santos Fachinelli Ferrarini e professor Leandro Pessoa de Lucena, sob
a presidência da primeira, para a deﬁnição dos temas (pontos) para a prova didá ca.
Sob a égide da Lei nº 8.745/93 de 09/12/93 e seguindo a Ordem de Serviço n° 001/SGP/REITORA/2019, os
pontos foram deﬁnidos de modo a contemplar o conteúdo das disciplinas que serão assumidas pelos
professores subs tutos, quais sejam, Matemá ca Financeira, Fundamentos de Economia, Economia
Brasileira I, Economia Brasileira II, Economia do Setor Público, Economia Internacional, Economia Ambiental,
Métodos Quan ta vos em Economia I, Métodos Quan ta vos em Economia II e Esta s ca Econômica II. E
também foi levado em consideração o conhecimento mínimo que se espera dos candidatos, sobre temas
fundamentais da ciência econômica.
Desta forma, foram deﬁnidos os seguintes pontos:
1. Planos de estabilização econômica
2. Introdução à matemá ca ﬁnanceira: Juros simples e juros compostos
3. Taxas de câmbio e macroeconomia aberta
4. Economia Brasileira: O milagre brasileiro - auge e crise
5. PAEG e os programas de inves mentos PND’s I e II
6. Teoria do consumidor
7. Polí ca ﬁscal e ﬁnanças públicas no Brasil
8. Relação entre economia e ecologia: Economia ecológica e Economia do Meio Ambiente
9. Derivadas: Regras e aplicações econômicas
10. Regressão linear simples e coeﬁciente de correlação
Ressalta-se que o sorteio do tema (ponto) ocorrerá no dia 16/03 às 08hs (Horário local), através da
plataforma Google Meet, sendo obrigatória a presença dos candidatos inscritos, sob pena de eliminação.
Nada mais havendo a tratar, a presidente da banca, Prof ª Aniela, declarou encerrada a reunião, às 17 horas e
45 minutos, e, em seguida, lavrou a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros
presentes.
Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PESSOA DE LUCENA, Docente da Universidade
Federal de Mato Grosso, em 02/03/2021, às 22:34, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ANIELA FAGUNDES CARRARA, Docente da Universidade
Federal de Mato Grosso, em 02/03/2021, às 22:36, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por ANGEL DOS SANTOS FACHINELLI FERRARINI, Docente da
Universidade Federal de Mato Grosso, em 02/03/2021, às 22:37, conforme horário oﬁcial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 3297174 e o código CRC 5CB1C0E1.
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