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Concurso Público de Provas e Títulos para Professor Adjunto A – Classe A 

Complemento aos Editais N° 113/20 e 290/21–PROGEPE/UFPR 

 

Amparo legal:  

RESOLUÇÃO Nº 66-A/16 – CEPE Estabelece normas de concurso público para a 

carreira do magistério superior na Universidade Federal do Paraná, complementares 

às do Estatuto e Regimento Geral. 

Em 17/07/2021 é publicada: 

RESOLUÇÃO Nº 31/21-CEPE - Altera a Resolução 66-A/16-CEPE, que estabelece 

normas de concurso público para a carreira do magistério superior na UFPR diante da 

situação excepcional que vivenciamos nesse momento. 

 

Número de vagas: 01 (uma).  

Área: Química – Química Orgânica – Química de Polímeros. 

Regime de Trabalho: Dedicação Exclusiva. 

Titulação Exigida: Graduação em Química, Farmácia ou Engenharia Química com 

Doutorado em Química, ou Química Orgânica ou em Ciências, obtidos na forma da lei 

(atenção: o Título de Doutor (diploma registrado) será exigido no momento da posse 

da vaga, impreterivelmente). 

 

Banca Examinadora 

 A banca examinadora do concurso público para docente do magistério superior será 

constituída pelos Professores Claudiney Soares Cordeiro e Fabio Simonelli, como 

membros internos. Os membros externos serão os Professores Regina Célia Reis 

Nunes (IMA/UFRJ), Derval dos Santos Rosa (UFABC) e Marcos Antonio da Silva 

Costa (UERJ), conforme Edital Nº 17/2021 ET/DIR. Cabe esclarecer que o referido 

Edital cita como um dos membros internos titulares o Professor Leandro Piovan, que 

recentemente foi substituído pelo Professor Fabio Simonelli. A Portaria retificando a 

substituição será divulgada em breve. Os membros internos participarão das provas 

escrita e didática presencialmente e nas demais remotamente. Os membros externos 

participarão de todas as etapas remotamente. 

 

Tipos de Provas: 

Escrita (classificatória e eliminatória) – realizada de forma presencial. 

Didática (classificatória e eliminatória) – será realizada de forma presencial. 
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Análise de Currículo (classificatória) – será realizada de forma remota. 

Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa* (classificatória) – realizada de forma 

remota síncrona. 

 

*Para a prova de Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa, os candidatos deverão 

apresentar proposta de projeto de pesquisa na área de conhecimento do concurso, 

conforme item 8.5 do presente Edital. 

 

Período de realização do Concurso: 20/09/21 a 24/09/2021. 

 

Local: Departamento de Química – Centro Politécnico – Jardim das Américas – 

Curitiba-PR. 

 

Sítio de publicação de informações e resultados: 

http://www.quimica.ufpr.br/paginas/departamento/concursos-2021/ 

 

Proposta de Cronograma das Atividades previstas no Concurso Público de 

Provas e Títulos para Professor Adjunto A – Classe A: Ver Anexo I.  

 

Perfil do candidato: 

Profissional com qualificação para pesquisa e desenvolvimento com atuação 

reconhecida em Química Orgânica. É esperado que o candidato para a vaga de 

professor adjunto tenha formação sólida em Química Orgânica básica e avançada, 

estando plenamente capacitado para lecionar disciplinas de Química Geral, Química 

Orgânica e Química de Polímeros, nos 

níveis de graduação e pós-graduação, assim como para atuar em atividades de 

orientação de alunos de graduação e pós-graduação e com capacidade para exercer 

atividades de liderança de grupo de pesquisa, para captar recursos financeiros e para 

o gerenciamento de projetos. 

 

Natureza das provas: de acordo com a resolução Nº 66-A/16 – CEPE 

1.  Prova Escrita; 

2.  Prova Didática; 

3.  Análise de Currículo; 

4.  Defesa do Currículo e de Projeto de Pesquisa. 

 

http://www.quimica.ufpr.br/paginas/departamento/concursos-2021/
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Disposições e Programa da Prova Escrita: 
A prova escrita será realizada obedecendo aos procedimentos especificados na 

Resolução Nº 66-A/16 – CEPE.  

• A prova escrita consistirá de uma dissertação sobre ponto sorteado da lista 

elaborada pela Banca Examinadora com base no programa do concurso. 

• Da relação de pontos organizada pela Banca Examinadora será sorteado um 

ponto único, devendo o sorteio ser realizado de maneira pública. 

• A prova deverá ter início no prazo de 1 h após o sorteio do ponto. O sorteio 

será feito na sala reservada para a prova escrita e na presença de todos os 

candidatos. 

• Anteriormente ao período destinado à realização da prova escrita, será 

reservada 1 h para que os candidatos possam, no mesmo recinto da prova, 

realizar consulta de material bibliográfico e anotações/resumos, realizados 

pelos próprios candidatos, desde que previamente aprovado pela Banca 

Examinadora. Fica vedada consulta por meios eletrônicos.   

• A prova terá duração entre 3 e 6 h a ser determinada pela Banca Examinadora.  

• A prova será redigida em português e o texto deve refletir conhecimentos no 

nível de doutorado no tema da prova.  

• Os candidatos estão dispensados da leitura da prova escrita pela resolução 

31/21 do CEPE. 

• As provas escritas serão digitalizadas e disponibilizadas para todos os 

membros da banca para avaliação de forma remota. 

• A avaliação da Prova Escrita pela Banca Examinadora respeitará os seguintes 

critérios: 

I. Clareza da exposição dos argumentos e redação adequada; 

II. Sequência dos argumentos, composição do trabalho, articulação das partes 

(introdução, desenvolvimento, conclusão); 

III. Avaliação crítica do tema; 

IV. Grau de precisão dos conceitos e fundamentos dos argumentos; 

V. Aderência ao tema proposto; 

VI. Referências bibliográficas utilizadas. 
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A prova escrita cobrirá os tópicos elaborados a partir do programa relacionado a 
seguir. 
 

1. Conceitos fundamentais da Química Orgânica aplicados à Química de Polímeros: 

Ligações químicas, orbitais atômicos e moleculares, forças de interação 

intermoleculares e propriedades físicas. 

2. Acidez e basicidade de compostos orgânicos e aplicação dos conceitos na 

Química de Polímeros: avaliação dos efeitos de acidez e basicidade na reatividade 

de monômeros e nos mecanismos de polimerização. 

3. Estereoquímica e aplicação na Química de Polímeros. 

4. Massa molar em sistemas poliméricos e seus métodos de determinação. 

5. Mecanismos e cinética das reações de polimerização por adição (em cadeia) 

abordando aspectos relativos à acidez e basicidade dos monômeros. 

6. Copolímeros: conceitos, mecanismos e cinética de reações de copolimerização. 

7. Técnicas de polimerização: massa, solução, suspensão e emulsão, abordando 

aspectos de solubilidade e interações intermoleculares. 

8. Caracterização estrutural de polímeros abordando métodos espectroscópicos e 

espectrométricos aplicados à identificação de polímeros sintéticos. 

9. Polímeros como materiais: composições poliméricas (compósitos, misturas físicas, 

copolímeros e redes interpenetrantes). 

10. Polímeros no estado sólido: morfologia, propriedades mecânicas e térmicas. 

11. Polímeros em solução ou no estado fundido: propriedades viscoelásticas. 

Bibliografia: 

1. CAREY, F. A.; SUNDBERG, R. J. Advanced Organic Chemistry. 5th ed., New York: 

Springer, 2008. 

2. CLAYDEN, J.; GREEVES, N. J.; WARREN, S.; Organic Chemistry. 2nd ed., Oxford: 

Oxford University Press, 2012. 

3. SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, G. B. Organic Chemistry, 11th ed., New York: 

Wiley, 2013. 

4. BILLMEYER, JR., F.W. Textbook of Polymer Science. 3rd. New York: John Wiley, 

1984. 

5. CAMPBELL, D.; WHITE, J. R. Polymer Characterization – Physical Techniques. 

2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2000. 

6. CANEVAROLO JR., S. V. Técnicas de Caracterização De Polímeros. São Paulo: 

Artliber, 2004. 

7. EBERWELE, R. O. Polymer Science and Technology. Boca Raton: CRC Press, 

2000. 

8. ELIAS, H.-G. An Introduction to Polymer Science. Weinheim: Wiley-Vch, 1997. 
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9. NICHOLSON, J. W. The Chemistry of Polymers. 4th ed. London: RSC, 2012. 

10. ODIAN, G. Principles of Polymerization. 4th ed. New York: Wiley-Interscience, 

2004. 

11. RAVVE, A. Principles Of Polymer Chemistry 

(https://link.springer.com/book/10.1007%2f978-1-4614-2212-9) 

12. STEVENS, M. P. Polymer Chemistry: An Introduction. 3rd ed. Oxford: Oxford 

University Press, 1998. 

13. VAN KREVELEN, D. W. Properties of Polymers. 3rd ed. Amsterdam: Elsevier, 

1990. 

 

Disposições e Programa da Prova Didática: 

A Prova Didática cobrirá o mesmo programa da prova escrita e será realizada 

obedecendo aos procedimentos especificados na Resolução Nº 66-A/16 – CEPE. A 

prova didática é pública (sendo vedada somente aos outros candidatos) e será 

realizada de forma presencial (res. 66A/16 – CEPE). 

• O ponto da prova didática será sorteado pelo candidato 24 h antes da 

realização da prova (conforme cronograma disponível no Anexo I), da lista de 

pontos previamente elaborada pela Banca Examinadora para a prova didática 

com base no programa do concurso. 

• A prova será em sessão pública, gravada, e consistirá de uma aula, com 

duração de até 50 min (conforme cronograma disponível no Anexo I), em língua 

portuguesa; 

• Antes de iniciar a aula, o candidato deverá entregar à Banca Examinadora, em 

papel, um plano de aula contendo: título, contextualização e objetivos da aula; 

• Estarão à disposição do candidato, lousa, canetas para lousa, giz e apagador. 

Caso o candidato julgue conveniente também estará à disposição um projetor 

multimídia e um computador com suporte a arquivos no formato PDF (portable 

document format).  

 

A avaliação da Prova Didática pela Banca Examinadora respeitará os seguintes 

critérios: 

I. Domínio do conteúdo – contextualização, abrangência e consistência; 

II. Crítica – análise crítica do conteúdo e especificidade; 

III. Métodos didáticos – adequação da metodologia à transmissão do conteúdo, 

organização e clareza das informações, pertinência nos exemplos utilizados, 

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-2212-9
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planos de aula e recursos didáticos, postura do professor (forma de 

transmissão e exposição, linguagem); 

IV. Referências bibliográficas utilizadas; 

V. Adequação da exposição ao tempo previsto. 

 

Disposições para a Análise de Currículo 

A Prova de Análise de Currículo será realizada remotamente (Resolução 31/21-

CEPE) obedecendo aos procedimentos especificados na Resolução Nº 66-A/16 – 

CEPE:  

• Os candidatos aprovados nas provas escrita e didática deverão apresentar, 

para a prova de análise de currículo, 2 (duas) cópias do curriculum vitae, 

uma impressa e outra em PDF, ambas totalmente documentadas, 

apresentada de acordo com a sequência da Tabela de Pontuação 

conforme a Resolução 70/16 – CEPE, que fixa tabela de pontuação para 

avaliação de currículo para concurso público para a carreira de Magistério 

Superior na UFPR. Considerando que algumas etapas do concurso serão 

realizadas de modo completamente remoto, pede-se que o documento 

impresso supracitado seja entregue no momento em que o candidato for 

sortear o ponto para a prova didática na terça-feira, dia 21 de setembro de 2021 

(conforme Anexo I). Pede-se ainda que o candidato leve um pen drive contendo 

o arquivo em formato PDF. Haverá um computador disponível na sala para 

coleta do arquivo. Cabe esclarecer que a escolha dessa estratégia para entrega 

dos documentos, impresso e digital, tem como objetivo evitar aglomeração e 

assim minimizar riscos de contaminação (Pandemia SARS-CoV-2).  

• Só serão considerados para efeitos de avaliação os itens devidamente 

comprovados por documentos. 

• Para candidatos estrangeiros, os documentos, salvo artigos científicos e 

trabalhos apresentados em eventos, deverão ter tradução para a língua 

portuguesa, não sendo obrigatória a apresentação de tradução juramentada. 

 

Disposições para a Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa: 

 A Prova de Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa será realizada de 

forma pública (sendo vedada somente aos outros candidatos) mas remota (Resolução 

31/21-CEPE) e compreende uma exposição oral com defesa da produção passada e 
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a apresentação de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido na área do concurso 

ou seja, Química de Polímeros.  

 O projeto de pesquisa deve conter os itens obrigatórios a seguir, não 

necessariamente na ordem indicada. Itens adicionais são opcionais. 

• Motivação e relevância; 

• Análise crítica e estado da arte; 

• Metodologia de desenvolvimento; 

• Resultados e contribuições esperados, com visão crítica; 

• Bibliografia relevante. 

 O candidato não precisa seguir nenhum formato pré-estabelecido na redação 

do projeto, respeitando o limite mínimo de 15 (quinze) e máximo de 25 (vinte e cinco) 

laudas, não incluídas as referências. 

 

 A Prova de Defesa do Currículo e do Projeto de Pesquisa será realizada 

obedecendo aos procedimentos especificados na Resolução Nº 66-A/16 – CEPE.  

• O candidato terá 20 min (no máximo) para a exposição oral de sua produção 

intelectual e do projeto de pesquisa. Em seguida, o candidato será arguido pela 

Banca Examinadora; 

• Tanto o projeto de pesquisa quanto o material usado na exposição deverão ser 

redigidos em língua portuguesa. 

 

A avaliação da Prova de Defesa do Currículo pela Banca Examinadora respeitará os 

seguintes critérios: 

1. Domínio dos temas e ideias que tenham dado sustentação à produção 

intelectual do candidato, com ênfase na contribuição para a área de 

conhecimento do concurso; 

2. Contemporaneidade, extensão, profundidade e evolução dos conhecimentos 

do candidato na área de conhecimento do concurso; 

3. Relevância das atividades realizadas, bem como a contribuição científica e/ou 

técnica do candidato para a área de conhecimento do concurso; 

4. Avaliação do projeto de pesquisa, cuja análise deverá estar fundamentada nos 

seguintes aspectos: relevância, adequação, originalidade, exequibilidade e 

pertinência das referências do projeto apresentado. 
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Anexo 01 - PROPOSTA DE CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – CONCURSO PÚBLICO 
 

Atenção: Este Cronograma está sujeito a alterações, principalmente devido ao número 
de candidatos presentes na Prova Escrita. 

 
Dia 
(mês/semana/horário) 

Público Participação Atividade 

20/09 - 2ª feira 

 08:00h 
Banca interna 
e externa 

Remoto Organização dos pontos para 
prova escrita. 

20/09 - 2ª feira 

09:00h 
Banca interna Presencial Abertura do concurso. 

Acompanha esta atividade 
(de maneira remota ou 
presencial) o Chefe do 
Departamento de Química – 
Prof. Dr. Marco Tadeu Grassi. 

Banca externa Remoto 

Candidatos Presencial 

Público em 
geral 

Remoto 

20/09 - 2ª feira 

 09:30h 
Banca interna Presencial Sorteio do ponto para a prova 

escrita.  
Banca externa Remoto 

Candidatos Presencial 

Público em 
geral 

Remoto 

20/09 - 2ª feira 
 
09:30h – 10:30h 
10:30h – 13:30h 

Banca interna Presencial Realização da prova escrita 
(1 h para consulta. O tempo 
para prova escrita será definido 
pela Banca Examinadora, no 
mínimo 3 h e no máximo 6 h de 
duração). 

Banca externa Remoto 

Candidatos Presencial 

    

20/09 - 2ª feira 
13:30h 

Banca interna Presencial Encerramento da 1ª etapa: 
prova escrita. 
Observação: pede-se que os três 
últimos candidatos deixem a 
sala simultaneamente.  

Banca externa Remota 
Candidatos 
remanescentes 

Presencial 

Público em 
geral 

Remoto 

20/09 - 2ª feira 
13:30 - 15:00h 
 

Secretaria do 
DQUI 

presencial Digitalizar as provas Escritas e 
encaminhar a versão digital à 
Comissão Examinadora, para 
ser avaliada de forma remota. 

20/09 - 2ª feira 
15:00 -19:00h 

Banca interna 
Banca externa 
 

Remoto Avaliação das provas escritas. 
 

20/09 - 2ª feira 
21:00h 
 

Banca interna 
Banca externa 
Candidatos 
Público em 
geral 

Remoto/Edital Divulgação do resultado dos 
candidatos habilitados na prova 
escrita - em Edital 
Departamental. 
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21/09 - 3ª feira 
08:00 h 

Banca interna e 
externa 

Remoto Organização dos pontos para 
prova didática. Elaboração e 
divulgação do Edital com os 
critérios para avaliação da prova 
didática. 

21/09 - 3ª feira 
08:30h 

Banca interna Presencial Sorteio do ponto da prova 
didática - Candidato 1. 
Recebimento das duas cópias do 
curriculum vitae, uma impressa 
e outra em PDF, ambas 
totalmente documentadas. 

Banca externa Remota 
Candidato 1 Presencial 
Público em 
geral/demais 
candidatos 

Vetado 

21/09 - 3ª feira 
09:30h 

Banca interna Presencial Sorteio do ponto da prova 
didática - Candidato 2. 
Recebimento das duas cópias do 
curriculum vitae, uma impressa 
e outra em PDF, ambas 
totalmente documentadas. 

Banca externa Remota 
Candidato 2 Presencial 
Público em 
geral/demais 
candidatos 

Vetado 

21/09 - 3ª feira 
10:30h 

Banca interna Presencial Sorteio do ponto da prova 
didática - Candidato 3. 
Recebimento das duas cópias 
do curriculum vitae, uma 
impressa e outra em PDF, 
ambas totalmente 
documentadas. 

Banca externa Remota 
Candidato 3 Presencial 
Público em 
geral/demais 
candidatos 

Vetado 

21/09 - 3ª feira 
11:30h 

Banca interna Presencial Sorteio do ponto da prova 
didática - Candidato 4. 
Recebimento das duas cópias 
do curriculum vitae, uma 
impressa e outra em PDF, 
ambas totalmente 
documentadas. 

Banca externa Remota 
Candidato 4 Presencial 
Público em 
geral/demais 
candidatos 

Vetado 

Assim por diante ... até completar o número de candidatos habilitados na prova escrita  
 

22/09 - 4ª feira 
08:00h 

Banca interna 
Banca externa 

Remoto 
 

Reunião para acertos. 

22/09 - 4ª feira 
08:30h 

Banca externa Remoto Prova didática - Candidato 1. 
Banca interna Presencial 
Candidato 1 Presencial 
Demais 
candidatos 

Vetado 

Público em 
geral 

Presencial em 
sala com limite 
de vagas 

22/09 - 4ª feira 
09:30h 

Banca externa Remoto Prova didática - Candidato 2. 
Banca interna Presencial 
Candidato 2 Presencial 
Demais 
candidatos 

Vetado 

Público em 
geral 

Presencial em 
sala com limite 
de vagas 

22/09 - 4ª feira 
10:30h 

Banca externa Remoto Prova didática - Candidato 3. 
Banca interna Presencial 
Candidato 3 Presencial 
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Demais 
candidatos 

Vetado 

Público em 
geral 

Presencial em 
sala com limite 
de vagas 

22/09 - 4ª feira 
11:30h 

Banca externa Remoto Prova didática - Candidato 4. 
Banca interna Presencial 
Candidato 4 Presencial 
Demais 
candidatos 

Vetado 

Público em 
geral 

Presencial em 
sala com limite 
de vagas 

As apresentações continuam conforme Edital até que todos os candidatos habilitados 
tenham realizado suas provas didáticas. 
 
23/09 - 5ª feira 
09:00h 
 

Banca interna 
Banca externa 

 

Remoto Reunião para avaliação 
/organização de candidatos 
aprovados na prova didática. 

23/09 - 5ª feira 
09:30h 
 

Banca interna 
Banca externa 

Candidatos 
Público em 

geral 

Remoto Divulgação do resultado dos 
candidatos habilitados na prova 
didática - em Edital 
Departamental. 

23/09 - 5ª feira 
10:00h – 17:00h 

Banca interna 
Banca externa 

Remoto Reunião da banca para avaliação 
e pontuação dos CV. 

 
24/09 - 6ª feira 
08:15h 
 

Banca interna 
Banca externa 
 

Remoto Reunião para organização e 
ajustes de procedimentos para 
prova de Defesa de CV e Projeto 
de Pesquisa. 

24/09 - 6ª feira 
08:30h 
 

Banca interna 
Banca externa 

Candidato 1 
Público em 

geral 

Remoto Entrevista-defesa projeto 
Candidato 1. 

 

Demais 
candidatos 
habilitados 

Vetado 

24/09 - 6ª feira 
09:30h  
 

Banca interna 
Banca externa 

Candidato 2 
Público em 

geral 

Remoto Entrevista-defesa projeto 
Candidato 2. 

 

Demais 
candidatos 
habilitados 

Vetado 

24/09 - 6ª feira 
10:30h 
 

Banca interna 
Banca externa 

Candidato 3 
Público em 

geral 

Remoto Entrevista-defesa projeto 
Candidato 3. 

Demais 
candidatos 
habilitados 

Vetado 
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24/09 - 6ª feira 
11:30h 
 

Banca interna 
Banca externa 

Candidato 4 
Público em 

geral 

Remoto Entrevista-defesa projeto 
Candidato 4. 

 

Demais 
candidatos 
habilitados 

Vetado 

As apresentações continuam de hora em hora, até que todas as entrevistas sejam realizadas  
INTERVALO PARA ALMOÇO 
24/09 - 6ª feira 
16:00h 

Banca interna Remoto Reunião da banca – montagem 
da planilha de notas e ajustes. Banca externa Presencial 

24/09 - 6ª feira 
17:00h  

Banca interna Presencial Divulgação dos resultados. 
Encerramento do concurso. 
Acompanha esta atividade (de 
maneira remota ou presencial) o 
Chefe do Departamento de 
Química – Prof. Dr. Marco Tadeu 
Grassi. 

Banca externa Remoto 

Candidatos Presencial ou 
remoto 

Público em 
geral 

Remoto 

 
 

 


