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Cronograma

Edital n° 3/2023/DDP
Campo de conhecimento: Educação Intercultural Indígena/Cultura e Expressão oral e escrita nas 
línguas indígenas do sul e sudeste do Brasil: Língua Guarani.

Data Horário Atividade Local

28/02/2023

07h50min Instalação dos Trabalhos com a 
presença do candidato

Sala 10, 2º andar do 
Bloco C, CFH

08h00min

Prova Escrita com duas questões 
elaboradas pela banca.

Limite de páginas para prova escrita: 
5 páginas por questão

28/02/2023 15h00min Divulgação da lista de aprovados na 
Prova Escrita historia.ufsc.br

28/02/2023 16h45min

Sorteio do ponto para a Prova 
Didática e entrega de documentos

Inscrição 401 - Candidato Fabrício 
Ferreira de Lema

Sala 10, 2º andar do 
Bloco C, CFH

01/03/2023 14h00min

Prova de Títulos

Atividade sem participação do 
candidato

Sala 10, 2º andar do 
Bloco C, CFH
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01/03/2023 16h45min

Prova didática

Inscrição 401 - Candidato Fabrício 
Ferreira de Lema

Sala 10, 2º andar do 
Bloco C, CFH

02/03/23 08h00min

Prova Prática

Inscrição 401 - Candidato Fabrício 
Ferreira de Lema

Sala 10, 2º andar do 
Bloco C, CFH

02/03/23 17h Divulgação do resultado final historia.ufsc.br

Observações: 

1  O  candidato  deverá  realizar  a  leitura  atenta  do  Edital  nº  3/2023/DDP  e  demais  Editais  
Complementares disponíveis no site do concurso.

2 Para as etapas de Sorteio do Ponto para Prova Didática e Prova Didática o candidato deverá se 
apresentar no máximo dez minutos de antecedência do seu horário

3 O Departamento de História disponibilizará os seguintes equipamentos para a Prova Didática:  
datashow. 

3.1  Será permitido ao candidato  trazer  o  seu próprio equipamento para  a  Prova Didática :  
computador, pendrive.

3.2 O Departamento de História não se responsabilizará pela instalação dos equipamentos ou 
por seu adequado funcionamento.

4 A Prova Prática se dará conforme o estabelecido nos itens abaixo:

4.1 Objetivo: exame da capacidade e fluência de expressão oral e escrita da língua Guarani, já 
que  o  docente  assumirá  disciplinas  de  língua  Guarani  da  matriz  curricular  do  curso  de 
Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, entre outras disciplinas, através da 
Pedagogia da Alternância (Tempo Universidade- Tempo Comunidade).
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4.2 A prova prática consistirá em uma dissertação escrita e uma resposta oral na língua Guarani 
(área a que se refere o concurso) sobre uma pergunta formulada pela banca a partir dos pontos 
do  Programa  constantes  no  edital.  Não  será  permitida  a  utilização  de  nenhum  recurso 
audiovisual  na prova prática por  parte  dos candidatos.  Cada candidato fará a  prova prática 
individualmente e sem consulta. Após divulgada a pergunta pela banca, o candidato terá, no 
máximo, 20 minutos para escrever uma dissertação escrita  na língua Guarani sobre o tema 
sorteado, que tenha, no mínimo, 400 palavras. Em seguida, o candidato deverá apresentar uma 
resposta  oral  na  língua  Guarani  com duração de,  no  mínimo,  5  minutos  e,  no  máximo,  15 
minutos sobre o ponto sorteado para a prova prática. Será realizada a gravação em áudio das 
respostas orais de cada candidato.

4.3  A  banca  contará  com o  apoio  de  um tradutor  indígena  fluente  na  língua  Guarani  que 
realizará:  1)  a  tradução  da  dissertação  escrita  para  o  português;  2)  a  tradução  escrita  da 
resposta  oral  para  o  português;  e  3)  o  preenchimento  de  um  formulário  de  avaliação  do 
domínio  da  língua  no que  diz  respeito  à  dissertação  escrita  e  à  resposta  oral  a  partir  dos  
seguintes critérios: Coerência na expressão; Domínio do vocabulário; e Articulação do conteúdo 
do ponto sorteado.

Florianópolis, 27 de janeiro de 2023.

Assinatura digital de todos os membros da comissão avaliadora
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