
                                                                                     
 

 

I. PROVA DIDÁTICA – RESULTADO DEFINITIVO 

Aos 16 dias do mês de setembro de 2021, às 9h10min, por meio do google meet, 

https://meet.google.com/poa-yoci-mts, iniciou-se a prova didática, na qual estiveram 

presentes: a Comisão de Avaliação, composta pelos Prof. Dr. Péricles de Farias Borges 

(Presidente), Prof. Dr. Lázaro de Souto Araújo (membro) e Prof. Dr. Walter Esfrain 

Pereira (membro) e os candidatos para a vaga de professor substituto na área Matemática, 

publicado no diário oficial em 20 de agosto de 2021, sob nº 35/2021 - Renan Pires de 

Araújo, Alexandra Chaves Braga, Jonas Weverson de Araújo Silva, Juan Carlos Salcedo 

Sora. O presidente da Comissão apresentou a banca avaliadora e explicou as normas 

quanto à realização da prova didática conforme Resolução 07/2017 do CONSEPE da 

UFPB, em relação ao tempo de duração da apresentação. Seguindo a ordem do sorteio, 

realizada no dia anterior, o primeiro candidato, Renan Pires de Araújo, enviou o plano de 

aula para o e-mail do departamento, onde a comissão teve acesso ao mesmo, conforme 

prevê a Resolução 07/2017 do CONSEPE da UFPB. O mesmo iniciou a prova didática 

as 9h10min e terminou as 9h39min, totalizando 29 minutos. A segunda candidata, 

Alexandra Chaves Braga, enviou o plano de aula para o e-mail do departamento, onde a 

comissão teve acesso ao mesmo. A mesma iniciou a prova didática as 9h50min e terminou 

as 10h18min, totalizando 28 minutos. O terceiro candidato, Jonas Weverson de Araújo 

Silva, enviou o plano de aula para o e-mail do departamento, onde a comissão teve acesso 

ao mesmo, conforme prevê a Resolução 07/2017 do CONSEPE, iniciou-se as 10h30min, 

encencerrando-a as 11h03min, totalizando 33 minutos. O quarto candidato, Juan Carlos 

Salcedo Sora, enviou o plano de aula para o e-mail do departamento, onde a comissão 

teve acesso ao mesmo, conforme prevê a Resolução 07/2017 do CONSEPE, iniciou-se as 

11h17min, encencerrando-a as 11h49min, totalizando 32 minutos. Esse tempo de prova 

de 30 minutos se deu em observação à Instrução Normativa Progep n° 01, de 29 de julho 

de 2021. Ao término de cada apresentação não foram realizadas arguições por parte da 

banca examinadora do certame, onde cada avaliador atribuiu sua nota para cada 

candidato, conforme consta no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Notas da prova didática atribuídas por cada avaliador 

Candidatos 

Avaliadora I 

Péricles de 

Farias Borges 

Avaliador II 

Lázaro de Souto 

Araújo 

Avaliador III 

Walter 

Esfrain 

Pereira 

Prova Didática- 

Média Final 

(PD) 
Situação 

Jonas Weverson de 

Araújo Silva 85 95 90 90 

Habilitado para a 

prova de títulos 

Renan Pires de 

Araújo 80 85 90 85 

Habilitado para a 

prova de títulos 

Alexandra Chaves 

Braga 75 80 85 80 

Habilitada para a 

prova de títulos 

Juan Carlos Salcedo 

Sora 74 75 85 78 

Habilitado para a 

prova de títulos 

Os candidatos, uma vez que atingiram nota igual ou superior a 70 pontos, 

conforme a Resolução 07/2017 do CONSEPE, foram consideradas APROVADOS e, 

portanto habilitados para a etapa seguinte, o Exame de Títulos. 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 

FUNDAMENTAIS E SOCIAIS- DCFS 

CAMPUS II - AREIA – PB 

 



Areia-PB, 23 de setembro de 2021. 

COMISSÃO EXAMINADORA 

 

 
___________________________________________________ 

Prof. Dr. Péricles de Farias Borges 

Presidente 

(UFPB/CCA/DCFS) 

 
____________________________________________________ 

Prof. Dr. Walter Esfrain Pereira 

Membro 

(UFPB/CCA/DCFS)  

 
__________________________________________________ 

Prof. Dr. Lázaro de Souto Araújo 

Membro 

(UFPB/CCA/DCFS) 

 

 


