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Módulo I - INTEGRAÇÃO: contempla as unidades didáticas: seminários
interdisciplinares, palestras ou oficinas relacionadas aos seguintes temas: relações
interpessoais e o mundo do trabalho, ética e cidadania e empreendedorismo. podendo
ser desenvolvidas ao longo do curso.

Módulo II - NIVELAMENTO: contempla as unidades didáticas/disciplinas
relacionadas às áreas do conhecimento fundamentais para aquisição de novos
conhecimentos tais como: matemática e língua portuguesa, língua inglesa etc.;

Módulo III - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: contempla as unidades
didáticas/disciplinas, seminários interdisciplinares, palestras ou oficinas relacionadas aos
conteúdos específicos da área de formação profissional.

2-1-O Módulo I - INTEGRAÇÃO deverá prever uma carga horária máxima de
20 horas/aulas. Podendo essa carga horária será adicional a carga horária mínima de
160 horas previstas para os cursos FIC.

3-Deverá ser organizado um plano de ensino para cada módulo do curso
conforme orientações abaixo:

Modelo De Plano De Ensino

. 1 - I D E N T I F I C AÇ ÃO

. Curso: Caracterização-eixo
tecnológico:

. Campus:

. Ano: Semestre: Modulo:

. Disciplina/unidade didática:

. Carga horária: Duração: Semanas/dias: Inicio: Término:

. Professor:

. Supervisor do curso:

2. EMENTA
Breve apresentação dos conteúdos que serão abordados nas

disciplinas/unidades de didática de cada módulo, realizada de forma clara, conciso e
coerente com os objetivos propostos no projeto pedagógico do curso.

3. OBJETIVO GERAL
Definição precisa dos conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos

que eu aprendi será capaz de demonstrar a medida que a ação educacional se realiza,
bem como as condições sobre e os parâmetros para um desempenho bem sucedido.

São construídos do ponto de vista daquilo que eu aprendiz deverá realizar,
como a resposta para a pergunta: o que é indispensável que o estudante aprenda neste
módulo em suas respectivas disciplinas/unidades didáticas ou ainda, ao final da
aprendizagem o estudante deverá ser capaz de...

4.UNIDADES DE ESTUDO
Identifica unidade de ensino, subdividindo os objetivos do módulo em

sequências temporais. elas se caracterizam por ser possível definir um produto final:
uma problematização que provoca o estudante a estudar os tópicos seguintes; o
aprendizado de um conceito e/ou habilidade; uma síntese do que foi visto.

UNIDADE 1: titulo geral de estudo e carga horária: tema amplo abordando
o que será trabalhado para alcançar os objetivos gerais de aprendizagem e o tempo
necessário para o processo de aprendizagem.

Metas de aprendizagem/objetivos específicos: desdobramento mim e outro
na operacionalização dos objetivos gerais a serem alcançados. Utilize verbos de ação
que expressem os domínios de aprendizagem (cognitivo/conceituais,
psicomotor/procedimentais, afetivos/atitudinais) desejados indicando o comportamento
a ser demonstrado pelo aprendiz.

Temas/conteúdos programáticos semanal: seleção dos conhecimentos que eu
tenho abrange numa sequência progressiva, ou de acordo com a característica da área,
necessários para atingir os objetivos. Devem ser organizados de acordo com o seu nível
de complexidade, respeitando a Gradualidade necessária à aquisição dos conhecimentos
levando-se em conta o papel da disciplina na matriz curricular e as diretrizes
curriculares nacionais da educação profissional de nível técnico. critérios básicos para
seleção dos conteúdos: adequação às necessidades culturais e sociais, utilidade,
flexibilidade, validade, significação e possibilidade de reelaboração.

Sugestões de atividades/metodologia: abordagem dos temas/conteúdos
deverá ser desenvolvida através de trabalhos, debates, questionamentos enfatizando os
conceitos/habilidades/atitudes que mais suscitaram dúvidas ou questionamentos por
parte dos estudantes.

Atividade de interação: leituras prévias /dinâmicas, resolução de exercícios,
estudo de caso, indicações de textos para leitura, organização de estudo em grupo,
atendimento individual para esclarecer dúvidas, realização de exercícios e atividades de
revisão, realização de atividades em laboratórios, oficinas, etc.

Indicação de material específico para a unidade/recursos didáticos e
tecnológicos: previsão clara do que vai ser utilizado, tais como: materiais impressos
(livros, Art.s), digital ou outros materiais audiovisuais, objetos de aprendizagem, material
da web, materiais para atividades práticas ou experimentais, vídeo aula, etc. Na
elaboração, na escolha dos recursos didáticos devemos considerar, dentre outros
critérios: o perfil da população alvo; os objetivos de ensino aprendizagem propostos; a
sequência lógica do conteúdo, de acordo com a proposta do curso; sistema de
comunicação e informação; motivação; feedback; pesquisa; exemplos e práticas;
atividades complementares e avaliação.

5.PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE APRENSIZAGEM
ACO M P A N H A M E N T O :
Acompanhamento contínuo possibilitará verificar o nível de contrução do

conhecimento, durante toda a abordagem e / ou desenvolvimento dos conteúdos, e
orientará os estudantes nas dificualdades e dúvidas, buscando aprofundar a sua
motivação em todo o processo de ensino aprendizagem numa perpectiva de avalição
formativa.

Avaliação parte do estabelecimento de uma rotina de observação, descrição
e análise contínua da produção do estudante. Devendo ser expressa em diferentes
níveis e momentos, esta avaliação matem a condição de peocesso, visando o
acompanhamento do percurso de aprensizagem do estudante.

A partcipação do estudante será avaliada a partir das interações
desencandeadas duarantes as atividades propostas/desenvolvidas, comprometendo a
participação nos debates/dramatizações/seminários/produção de texto pelo
estudante/leitura dos textos indicados e das atividades laborais/práticas desenvolvidas
em ambientes de aprendizagem especíificos, levando em conta não somente os
aspectos quantitativos, mas fundamentalmente os qualitativos.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA Nº 4.063, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta
no Documento avulso nº 23068.077291/2021-88, resolve:

Prorrogar, pelo período de 01 (um) ano, a partir de 31/12/2021, a validade
do Processo Seletivo Simplificado para Contratação de Professor Substituto, de que
trata o Edital nº 61/2020-PROGEP, publicado no DOU em 13/11/2020, homologado
conforme Edital nº 91/2020-PROGEP, publicado no DOU em 31/12/2020, na parte
referente à Área/subárea: Movimento e Desenvolvimento Humano; Fisioterapia
Pediátrica; Estágio Supervisionado I; Estágio Supervisionado II.

JOSIANA BINDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

PORTARIA/SEI Nº 1.434, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS, no exercício da Pró-Reitoria
de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Juiz de Fora, no uso de suas atribuições
e de suas competências, resolve:

Art. 1º HOMOLOGAR os concursos públicos para provimento de cargo efetivo
de Professor da Carreira do Magistério Superior, de acordo com o Edital nº 10/2021, de
02/07/2021, DOU de 06/07/2021, e divulgar a relação de candidatos aprovados, conforme
abaixo discriminado:

A - CAMPUS JUIZ DE FORA
1 - FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
1.1 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS, TEORIAS E CONTEXTOS
1.1.1 - Concurso 01 - Processo nº 23071.919368/2021-66 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas semanais,

em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. Classificação Candidato Nota Final

. 1º ELI BORGES JÚNIOR 8,36

. 2º FERNANDA RIBEIRO DE SALVO 7,65

. 3º HERMANO ARRAES CALLOU 7,64

. 4º JULIA GONÇALVES DECLIÉ FAGIOLI 7,36

. 5º GABRIELLA HAUBER PIMENTEL 6,91

2 - FACULDADE DE EDUCAÇÃO
2.1 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
2.1.1 - Concurso 06 - Processo nº 23071.920136/2021-88 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas semanais,

em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO

3 - FACULDADE DE ENFERMAGEM
3.1 - DEPARTAMENTO MATERNO INFANTIL E SAÚDE PÚBLICA
3.1.1 - Concurso 08 - Processo nº 23071.919248/2021-08 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas semanais,

em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. Classificação Candidato Nota Final

. 1º NAYARA GONÇALVES BARBOSA 9,23

. 2º SUELLEN CRISTINA DIAS EMIDIO 9,17

. 3º NATÁLIA MARIA VIEIRA PEREIRA CALDEIRA 8,84

. 4º FERNANDA VIEIRA NICOLATO 8,19

. 5º AMANDA RODRIGUES GARCIA PALHONI 8,02

4 - FACULDADE DE FISIOTERAPIA
4.1 - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS, MÉTODOS E RECURSOS EM

F I S I OT E R A P I A
4.1.1 - Concurso 13 - Processo nº 23071.918423/2021-70 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas semanais,

em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. Classificação Candidato Nota Final

. 1º ELIZÂNGELA MÁRCIA DE CARVALHO ABREU 8,36

. 2º TALITA LEITE LADEIRA 7,40

. 3º GUILHERME BARBOSA SHIMOCOMAQUI 7,24

. 4º MARIA PRISCILA WERMELINGER ÁVILA 6,47

5 - FACULDADE DE MEDICINA
5.1 - DEPARTAMENTO DE CIRURGIA
5.1.1 - Concurso 14 - Processo nº 23071.917447/2021-38 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 20 horas

semanais

. Classificação Candidato Nota Final

. 1º HENRIQUE PEREIRA SANTIAGO 7,94

. 2º ADRIANO FERNANDO MENDES JUNIOR 7,90

5.1.2 - Concurso 15 - Processo nº 23071.917818/2021-12 (01 vaga)
Classe A, Professor Auxiliar, Nível 1 - Regime de Trabalho: 20 horas semanais

. Classificação Candidato Nota Final

. 1º JULIANA DIAS NASCIMENTO FERREIRA 8,10

5.1.3 - Concurso 16 - Processo nº 23071.919113/2021-64 (01 vaga)
Classe A, Professor Assistente A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas

semanais, em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. Classificação Candidato Nota Final

. 1º HAKAYNA CALEGARO SALGADO 7,72

5.1.4 - Concurso 17 - Processo nº 23071.917824/2021-44 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 20 horas

semanais

. Classificação Candidato Nota Final

. 1º LUIZ HENRIQUE SILVA BORSATO 8,34

5.1.5 - Concurso 18 - Processo nº 23071.919111/2021-21 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 20 horas

semanais

. NÃO HOUVE INSCRIÇÕES DEFERIDAS

5.2 - DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
5.2.1 - Concurso 19 - Processo nº 23071.918723/2021-21 (01 vaga)
Classe A, Professor Auxiliar, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas semanais,

em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. NÃO HOUVE CANDIDATO APROVADO

5.3 - DEPARTAMENTO DE INTERNATO
5.3.1 - Concurso 20 - Processo nº 23071.919141/2021-84 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas semanais,

em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. NÃO HOUVE INSCRIÇÕES DEFERIDAS

5.4 - DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA
5.4.1 - Concurso 21 - Processo nº 23071.918743/2021-63 (01 vaga)
Classe A, Professor Adjunto A, Nível 1 - Regime de Trabalho: 40 horas semanais,

em tempo integral, com Dedicação Exclusiva.

. Classificação Candidato Nota Final
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