
 
 

 

 

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO Nº 042/2009/2009 NA 

ÁREA DE PROJETO DE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM ARQUITETURA E URBANISMO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

 

 Às 14:00 horas do dia 24 de junho de 2009, na sala  2.03 do Edifício Principal 

do Campus Santo Antônio, em São João Del Rei, reuni u-se a Comissão Examinadora do 

Concurso para provimento de vaga de Professor  Assi stente para o curso de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Federal de São João Del -Rei, constituída dos 

examinadores: 

Professora: Mestre Flávia Ballerini – FAUeD-UFU 

Professor: Mestre Carlos Alberto Batista Maciel - E AUFMG 

Professor: Doutor Mateus de Carvalho Martins, UFSJ 

A sessão foi aberta pela Professora Mestre Flávia B allerini,  presidente 

nomeada pelo Magnífico Reitor, Professor Helvécio L uiz Reis, com a presença dos 

candidatos Ana Paula Baltazar dos Santos, Fabrício Rezende Fontenelle, Gladstonny 

Silva Lamy e Luciana Barbosa de Abreu. Não comparec eu o candidato Roberto Luiz 

Ferreira. Foram apresentados a proposta de procedim entos, o cronograma dos trabalhos 

e os pontos para a prova escrita definidos pela ban ca, quais sejam:  

Procedimentos: 

De acordo com o definido pelo Edital 042/2009/2009,  as provas serão 

eliminatórias e classificatórias, devendo o candida to obter a média, em cada prova, 

de no mínimo 7 (sete) pontos; 

As notas serão divulgadas anteriormente à realizaçã o da etapa seguinte, desta 

maneira, caso o candidato seja reprovado, o mesmo n ão poderá se submeter à(s) 

etapa(s) seguinte(s). Neste caso, o cronograma pode rá ser revisto.  

 

Cronograma: 

24 de junho 

14:00 – Abertura e instalação da banca 

14:30 – Sorteio de ponto para a prova escrita 

14:40 – Início da análise de currículo e portifólio  (trabalhos internos) 

15:15 -  Início da consulta para prova escrita (dur ação: 1 hora) 

16:15 – Prova escrita (duração: 4 horas) 

20:15 – Fim de prova escrita 

 

25 de junho 

7:30 – Divulgação das notas da análise de currículo  e portifólio  

7:45 – Sorteio de ponto para a prova didática  

8:00 – Início do tempo de preparação para a prova d idática (24 horas) 

8:15 – Início da análise das provas escritas. 



14:00 - Divulgação das notas da prova escrita. 

26 de junho 

08:00 – Início da realização das Provas didáticas e  entrevistas – sorteio da 

sequência de apresentação. 

13:00 – Término das provas didáticas e entrevista. 

15:00 – Divulgação do resultado das provas didática s, entrevistas e do 

resultado final 

 

Pontos: 

Apresentados os procedimentos e cronograma ao candi dato, a Comissão Examinadora 

passou à leitura dos pontos da prova escrita para s orteio. Esses pontos foram 

elaborados a partir do conteúdo programático divulg ado pelo supracitado edital. Os 

pontos são:  

1) Aponte um problema que você considere relevante nos métodos e metodologias 

de planejamento e projeto e indique como tal proble ma pode ser abordado no ensino 

de arquitetura e urbanismo. 

2) Aponte um problema que você considere relevante na aplicação da informática 

ao projeto de arquitetura e urbanismo, ao planejame nto urbano e à tecnologia da 

construção e indique como tal problema pode ser abo rdado no ensino. 

3)Aponte um problema que você considere relevante n as interações do meio e do 

sujeito com as técnicas e tecnologias digitais e in dique como tal problema pode 

ser abordado no ensino de arquitetura e urbanismo. 

4) Aponte um problema que você considere relevante na utilização do desenho 

como processo e metodologia para a produção da arqu itetura e da paisagem urbana e 

indique como tal problema pode ser abordado no ensi no de arquitetura e urbanismo. 

Às 14:40 horas foi feito o sorteio do ponto da Prov a Escrita pelo candidato 

Fabrício Rezende Fontenelle, tendo sido sorteado o ponto 2.  

Nada mais havendo a tratar, encerrada a sessão, foi  lavrada a presente ata, que 

lida e aprovada vai assinada pela Comissão Examinad ora. 

   

São João Del Rei, 24 de junho de 2009. 

 

 

COMISSÃO EXAMINADORA  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO E DE PORTIFÓLIO  DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO 

PÚBLICO Nº 042/2009/2009 NA ÁREA DE PROJETO DE ARQU ITETURA E REPRESENTAÇÃO GRÁFICA EM 

ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 

 

Às 14:40 horas do dia 24 de junho de 2009, na sala 1.07 do Edifício Principal 

do Campus Santo Antônio, em São João Del Rei, reuni u-se a Comissão Examinadora para 

leitura e julgamento da prova de currículo e portif ólio, concluindo os trabalhos no 

dia 24 de junho às 21:00hs.  

Iniciados os trabalhos, os examinadores procederam à leitura da regulamentação 

do concurso referente à avaliação de currículo e po rtifólio. Considerando que esta 

etapa de avaliação é única, mas composta por dois i tens com valor de 10 pontos cada 

um, a nota desta etapa deve consistir na somatória das notas de análise de currículo 

e de portifólio, sendo a nota final a média destas.   

Procedeu-se à leitura e julgamento dos documentos a presentados pelos candidatos 

considerando os critérios dispostos nos item 6 e 8 do Edital CPD nº042/2009/2009. 

Para análise do currículo foram considerados apenas  os itens comprovados, 

conforme estabelecido pelo edital. Cada examinador atribuiu suas notas como a média 

aritmética das notas de portfólio e currículo, send o a nota final do candidato a 

média destas três avaliações. Os candidatos obtiver am as seguintes pontuações:  

 

Ana Paula Baltazar dos Santos   

Avaliador Nota Currículo 

(10 pontos) 

Nota Portifólio 

(10 pontos) 

Nota do 

examinador 

Profa. Flávia Ballerini  9,14 8,50 8,82 

Prof. Carlos Alberto Batista Maciel  8,62 7,50 8,06 

Prof. Mateus  de Carvalho Martins  8,62 8,00 8,31 

NOTA FINAL DA CANDIDATA    8,40 

 

Fabrício Rezende Fontenelle  

Avaliador Nota Currículo 

(10 pontos) 

Nota Portifólio 

(10 pontos) 

Nota do 

examinador 

Profa. Flávia Ballerini  6,81 8,50 7,65 

Prof. Carlos Alberto Batista Maciel  7,12 8,50 7,81 

Prof. Mateus  de Carvalho Martins  7,10 9,00 8,05 

NOTA FINAL DO CANDIDATO   7,84 

 

Gladstonny Silva Lamy  

Avaliador Nota Currículo 

(10 pontos) 

Nota Portifólio 

(10 pontos) 

Nota do 

examinador 

Profa. Flávia Ballerini  2,57 2,00 2,29 

Prof. Carlos Alberto Batista Maciel  2,88 3,00 2,94 



Prof. Mateus  de Carvalho Martins  2,52 3,50 3,01 

NOTA FINAL DO CANDIDATO   2,75 

 

Luciana Barbosa de Abreu  

Avaliador Nota Currículo 

(10 pontos) 

Nota Portifólio 

(10 pontos) 

Nota do 

examinador 

Profa. Flávia Ballerini  3,86 3,00 3,43 

Prof. Carlos Alberto Batista Maciel  4,43 3,00 3,72 

Prof. Mateus  de Carvalho Martins  4,67 3,50 4,09 

NOTA FINAL DA CANDIDATA    3,75 

 

 Neste sentido, as notas finais de ANÁLISE DE CURRÍCULO E DE PORTIFÓLIO  dos 

candidatos foram definidas pela média das notas atr ibuídas por cada examinador.  

Desta maneira, os candidatos Gladstonny Silva Lamy e Luciana Barbosa de Abreu  foram 

reprovados nesta etapa eliminatória e classificatór ia, e os candidatos Ana Paula 

Baltazar dos Santos e Fabrício Rezende Fontenelle  foram aprovados nesta etapa 

eliminatória e classificatória, estando habilitados  para as etapas subseqüentes.  

Nada mais havendo a tratar, encerrada a sessão, foi  lavrada a presente ata, que 

lida e aprovada vai assinada pela Comissão Examinad ora. 

 

São João Del Rei, 24 de junho de 2009. 

 

COMISSÃO EXAMINADORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO PÚBLICO Nº 042/2009/2009 NA ÁREA DE PROJET O DE ARQUITETURA E REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA EM ARQUITETURA E URBANISMO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI – UFSJ 
 
 

Prova Escrita 
Candidato Nota 

Ana Paula Baltazar dos Santos  8,40 
Fabrício Rezende Fontenelle 7,84 
Gladstonny Silva Lamy 2,75 
Luciana Barbosa de Abreu 3,75 

 
 
 

São João del-Rei, 24 de junho de 2009. 
 


