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ATA DO PROCESSO SELETIVO PARA TUTOR(A) DO GRUPO PET ENGENHARIA ELÉTRICA DA UFPR

Aos 21 dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 17 horas, reuniu-se a comissão de seleção
do Processo Sele�vo para Tutor(a) do Programa de Educação Tutorial – PET Engenharia Elétrica da
Universidade Federal do Paraná, composta pelos Professores: Prof. Dr. Carlos Alberto U Gontarski
- Representante do CLAA, Prof. Dr. Bernardo Rego Barros de Almeida Leite - Representante da
Coordenação do Curso de Engenharia Elétrica e Gabriel Jiro Horie - Representante Discente. A comissão
teve a finalidade de analisar o currículo apresentado pelo único candidato inscrito, Prof. Dr. Luis Henrique
Assumpção Lolis. Foi pontuada a produção docente (de acordo com a tabela de pontuação para avaliação
de currículo vigente na ins�tuição) e o candidato foi arguido sobre sua produção acadêmica e plano de
a�vidades. Foram considerados os itens apresentados e validados documentalmente. Os pontos ob�dos
na análise do currículo foram conver�dos em notas de 0 (zero) a dez (10) de acordo com a tabela
supracitada. Na sequência, o candidato foi entrevistado  e defendeu seu memorial e projeto de atuação
no grupo PET respeitando o tempo es�pulado no edital de seleção. Após a aplicação dos pesos para os
itens “Currículo e Memorial” (peso três), “Plano de A�vidades” (peso três) e “Entrevista” (peso quatro)
o candidato Luis Henrique Assumpção Lolis a�ngiu a média final de 10,0(dez), sendo considerado
aprovado.

Nada mais havendo a considerar a Comissão encerrou seus trabalhos às 18:30 horas, da qual, para
constar, eu, Carlos Alberto U Gontarski, lavrei a presente Ata, que, lida e aprovada, vai por todos assinada
eletronicamente. Curi�ba, 21/09/2020.
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