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UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONÓPOLIS

UFR: ATA DE REUNIÃO

ATA Nº 003/2022/BANCA EXAMINADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO CURSO DE PSICOLOGIA/ICHS/UFR
 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de 2022, às 09h00, a Banca Examinadora composta pelos professores
Thaís Ferro Nogara de Toledo, Juliana Cristina Donadone, George Moraes de Luiz, instituída pela PORTARIA
ICHS/UFR Nº 11, DE 05 DE ABRIL DE 2022, reuniu-se para a realização da prova didática do Processo
Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto do curso de Psicologia/ICHS/UFR, na área de
Análise do Comportamento, EDITAL Nº 1, DE 5 DE MARÇO DE 2022. A candidata Lídia Rezende Encide
compareceu pontualmente. Após a conferência do documento pessoal, a candidata entregou o plano de ensino
aos examinadores e iniciou sua apresentação, às 09h20. Às 09h56, a candidata encerrou a aula (36 minutos de
duração) e os membros da banca fizeram uma breve arguição. Após a realização da prova didática, às 10h40, a
Banca Examinadora reuniu-se para fazer o somatório dos pontos atribuídos à candidata, por cada membro da
Banca, considerando os seguintes quesitos, conforme a Ordem de Serviço n° 001/SGP/Reitoria/UFMT/2019:
domínio do conteúdo; sequência lógica e coerência do conteúdo e concisão. Em seguida, calculou-se a média
aritmética das notas conferidas pelos examinadores. A candidata Lidia Rezende Encide obteve a nota 39,70
(trinta e nove vírgula setenta), sendo, portanto, desclassificada do processo seletivo. Nada mais havendo a tratar
acerca desta etapa da seleção, eu, Thaís Ferro Nogara de Toledo, lavrei e assino esta ata, que também será
assinada pelos demais componentes da Banca Examinadora.
 

Rondonópolis,
28 de Abril
de 2022.
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