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E D I T A L Nº 4/2021  

         A Comissão indicada por ad referendum para condução do Processo Seletivo para 
Professor Substituto de Ciência Política do Departamento de Ciência Política DECP - 
UFPR, professor Bruno Bolognesi (DECP/UFPR), professor Sérgio Soares Braga 
(DECP/UFPR) e professora Michele Goulart Massuchin (DECOM/UFPR) publica o seguinte 
edital com as regras para sorteio do ponto didático e envio da prova didática: 
 

a) A prova didática será assíncrona, conforme Art. 8°, parágrafo 2°, item II da 
resolução 92-06 do CEPE/UFPR; 

b) A prova didática constará de uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos 
sobre o ponto sorteado com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; 

c) O sorteio dos pontos para a prova didática será em sala virtual com link enviado 
para o e-mail informado na inscrição de cada candidato habilitado para essa etapa. 
O sorteio será gravado; 

d) O envio da aula gravada deverá ser compartilhado em nuvem e seu link enviado 
para o e-mail processoseletivodecp@gmail.com. O link que permite assistir à aula 
deve ser enviado até no máximo 24 (vinte e quatro) horas após o sorteio do ponto 
didático. A banca não se responsabiliza por falhas técnicas, pela gestão e 
privacidade dos dados e problemas de acessibilidade ao material submetido; 

e) Como recomendação, a banca sugere que os arquivos com as aulas sejam 
adicionados no Google Drive ou Youtube. Em ambos os casos, é preciso garantir 
acesso e/ou partilhar o arquivo com o endereço: processoseletivodecp@gmail.com; 

f) Os pontos a serem sorteados para a prova didática são: 
 

1. Métodos de pesquisa em Ciência Política 
2. Teoria Contemporânea da Democracia 
3. Política e sociedade no Brasil pós-1988 
4. Instituições políticas contemporâneas 

5. Comportamento político 

 

 
 

 
Curitiba, 18 de agosto de 2020. 

 
 
 
 

______________________________ _______________________ _______________________ 
Sérgio Soares Braga Bruno Bolognesi Michele Goulart Massuchin 

 
 
Uma cópia assinada deste documento se encontra disponível no Departamento de Ciência 
Política da UFPR. 

mailto:processoseletivodecp@gmail.com
mailto:processoseletivodecp@gmail.com

