
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
Faculdade de Engenharia Química

Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 1K - Bairro Santa Mônica, Uberlândia-MG, CEP 38400-902
Telefone: (34) 3239-4285 - secdireq@feq.ufu.br - www.feq.ufu.br

ATA

ATA DO PROCESSO SELETIVO DE PROVAS E TÍTULOS PARA REMOÇÃO DE PROFESSOR EFETIVO NA
FACULDADE  DE  ENGENHARIA  QUÍMICA  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  UBERLÂNDIA  –  ÁREA:
Engenharia química: Processos químicos e termoquímicos (CatalíEcos e não-catalíEcos) de tratamento
de  biomassa  e  resíduos  e  Gestão  de  resíduos,  EDITAL  PROGEP  Nº  120/2019  -  FEQUI  SEI  nº
23117.075677/2019-16

No dia 14/10/2019, os candidatos inscritos para o processo entregaram o material comprobatório
para a avaliação dos Mtulos (Currículo Vitae) dentro do período previsto no cronograma (7h – 11h30),
na secretaria da FEQUI, bloco K, campus Santa Mônica. Ambos os candidatos assinaram uma lista de
confirmação de entrega de Títulos. Os membros da Comissão Julgadora fizeram a análise do currículo
de cada candidato, no(s) dias 14 e 15 de outubro das 14:00 h às 17:00 horas, tendo como base a
tabela de pontuação divulgada no Edital SEI nº 23117.075677/2019-16. Ainda, no dia 14/10/2019, às
8:00 horas, na sala 1K216, bloco K, campus Santa Mônica, os candidatos inscritos compareceram para
o  sorteio  do  tema  da  prova  escrita.  Todos  os  dois  candidatos  compareceram.  Realizou-se  a
idenEficação de todos os candidatos presentes mediante a conferência da idenEdade original  dos
mesmos e a assinatura da lista de presença. Após conferência, pelos candidatos, dos dez pontos da
ementa,  os  papéis  foram  dobrados  sob  a  visão  de  todos  e,  a  seguir,  o  Presidente  da  Comissão
Examinadora  solicitou  que  cada  candidato  reErasse  um  ponto.  Os  pontos  reErados  foram  os  de
número 4 e 8, cito “Gaseificação ou Combustão da Biomassa e Resíduos para a geração de energia
térmica e Oleoquímica: processos catalíEcos de conversão de óleos vegetais e gorduras em moléculas
(produtos)  com maior  valor  agregado”,  respecEvamente.  A  prova escrita foi  realizada no seguinte
horário: 8-9h: consulta livre do candidato; 9-12h: realização da prova escrita, sendo que, o candidato
Danylo de Oliveira Silva finalizou a prova às 10h10 e a candidata Carla Zanella Guidini finalizou a prova
às  11h20.  Os  candidatos  foram  avaliados  de  acordo  com  os  critérios  de  avaliação  e  valoração
divulgados no Edital SEI nº 23117.075677/2019-16. Cada membro da Comissão atribuiu pontos para
cada  candidato,  de  acordo  com os  critérios  constantes  no  documento  denominado  “Critérios  de
avaliação-Conteúdo  programáEco-Critérios  de  desempate”,  tão  logo  as  provas  escritas  foram
encerradas. As notas da Prova Escrita atribuídas a cada candidato por cada examinador, bem como, a
nota decorrente da Análise de Títulos e a Nota final, estão apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Espelho das avaliações dos candidatos, em ordem alfabéEca, com inscrição solicitada.

NOME DO CANDIDATO

PROVA ESCRITA

Média da
PE

ANÁLISE DE
TÍTULOS

NOTA FINAL
NOTA EX

1 NOTA EX
2

NOTA EX
3

Carla Zanella Guidini 71,10 81,50 82,00 79,20 17,98 97,18
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Danylo de Oliveira Silva 69,78 70,50 70,00 70,09 32,83 102,92

Tendo por base os resultados das avaliações da análise de títulos e da prova escrita, e considerando a
Resolução nº 8/2019, do Conselho Diretor da UFU, a Comissão Examinadora apresenta o resultado final
de acordo com o espelho das avaliações, cito Tabela 1, e que está resumido na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado final dos candidatos aprovados no processo seletivo Edital PROGEP Nº 120/2019

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO NOTA FINAL

1° Danylo de Oliveira Silva 102,92

2° Carla Zanella Guidini 97,18

A Comissão Examinadora encerrou suas atividades às 8h50 horas do dia 16/10/2019, sendo lavrada a
presente ata, que, após ser lida e aprovada, foi assinada pelos membros da referida comissão.

Uberlândia, 16 de Outubro de 2019.

COMISSÃO EXAMINADORA

PORTARIA DIRFEQUI Nº 60, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.

Prof. Dr. Moilton Ribeiro Franco Júnior - Presidente (FEQUI/UFU)

Profa. Dra. Fabiana Regina Xavier Batista - Membro Titular (FEQUI/UFU)

Profa. Dra. Marina Seixas Pereira - Membro Titular (FEQUI/UFU)

Documento assinado eletronicamente por Fabiana Regina Xavier Ba&sta, Membro de Comissão,
em 16/10/2019, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Moilton Ribeiro Franco Junior, Presidente, em
16/10/2019, às 09:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marina Seixas Pereira, Membro de Comissão, em
16/10/2019, às 10:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenEcidade deste documento pode ser conferida no site h^ps://www.sei.ufu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1627779 e o código CRC 9E4EEF2E.

Referência: Processo nº 23117.075677/2019-16 SEI nº 1627779
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