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Ministério da Educação 

Universidade Federal de Pelotas 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Coordenação de Administração de Pessoal 
 

DETALHAMENTO PROVA PRÁTICA 

EDITAL CAP  006/2023 

 

 A Prova Prática ocorrerá em dia, horário e local indicados no cronograma de cada área, 

disponibilizado no Ato de Instalação da Banca.  

 

Cursos de Design CA 
23110.039949/2022-71 

Interação e Tecnologias - Design Digital 
1. Indicação dos materiais, instrumentos, aparelhos ou técnicas a serem utilizadas: 

A realização da prova prática ocorrerá em um laboratório de computação do Centro de Artes/Prédio 
2, sendo disponibilizado aos participantes do processo seletivo os seguintes itens: 

- Papel A4 

- Materiais de Desenho (lápis/borracha) 

- Computador (i7, 8GB Memória Ram, sistema operacional Windows) 

- Acesso aos softwares Adobe Illustrator e Adobe Photoshop 

- Acesso ao software Figma 

- Acesso ao software FigJam 

- Acesso ao software Optimal Sort 

- Acesso ao software Lucid Chart 

- Acesso ao software Tableau 

- Acesso ao software Sublime Text 

- Acesso ao software Microsoft Word 
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- O acesso à internet será limitado ao uso destes softwares, não sendo permitida a navegação em 
websites de outra natureza. 

 

 2. Informações da responsabilidade sobre o provimento dos recursos técnicos para a realização 
da prova prática, se da instituição ou dos candidatos:  

Os recursos técnicos para realização da prova serão disponibilizados pela instituição na medida 
daqueles disponibilizados pelos laboratórios de informática do Centro de Artes. 

 
3. Possibilidade de uso de material bibliográfico na prova prática: 

(X)  será permitido           (   ) não será permitido 

 
4. Critérios de aferição para avaliação dos candidatos na prova prática: 

A Prova Prática ocorrerá no mesmo dia de realização do concurso, porém em turno inverso ao mesmo, 
proporcionando aos candidatos um total de 4 horas para realização da atividade. No início, do mesmo 
modo que a Prova Escrita, será sorteado pela banca um ponto específico para a Prova Prática. Após o 
sorteio do ponto, a banca apresentará aos candidatos as especificidades da prova relativas ao ponto 
sorteado, assim como as ferramentas e os materiais necessários para realização da mesma. 
Independentemente do ponto sorteado, a atividade prática deverá simular um exercício que poderia 
ser proposto para alunos. Após a realização da atividade prática, os candidatos deverão, ainda dentro 
do tempo de 4 horas, defender um termo explicativo demonstrando as habilidades e competências que 
estarão sendo desenvolvidas pelos alunos na realização dessa atividade. Todos os candidatos 
realizarão a prova ao mesmo tempo, em um dos laboratórios do Centro de Artes. Os candidatos não 
poderão se comunicar entre si ou consultar ferramentas e/ou materiais além daqueles fornecidos e 
permitidos pela banca avaliadora, sob pena de eliminação do Concurso. A avaliação da banca se dará 
a partir dos seguintes critérios:  

a. Aplicação prática dos conhecimentos sobre o ponto - Nota de 0 à 10 - Peso: 30% 

b. Metodologia de desenvolvimento da atividade - Nota de 0 à 10 - Peso: 20% 

c. Apresentação do resultado final - Nota de 0 à 10 - Peso: 30% 

d. Dissertação do termo explicativo de 1 lauda - Nota de 0 à 10 - Peso: 20% 
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Departamento de Nutrição FN 
23110.038928/2022-39 

Gastronomia 
1. Indicação dos materiais, instrumentos, aparelhos ou técnicas a serem utilizadas: 

Para a prova prática será necessário que os candidatos utilizem equipamentos de cozinha, utensílios e 
insumos, que serão disponibilizados pela Faculdade de Nutrição da UFPel, para demonstrar, através 
de uma aula prática expositiva, de forma individual, o domínio de conhecimentos teóricos e técnicas 
de preparo utilizadas na cozinha. Será considerado também o tempo, organização, utilização correta 
dos utensílios e equipamentos dentro dos diferentes temas dos pontos previstos, higienização, 
finalização e apresentação do preparo. 

 
2. Informações da responsabilidade sobre o provimento dos recursos técnicos para a realização 
da prova prática, se da instituição ou dos candidatos: 

Serão disponibilizados aos candidatos equipamentos de cozinha, utensílios e insumos na medida 
daqueles disponibilizados pela Faculdade de Nutrição. Equipamentos e utensílios que estarão 
disponíveis: geladeira, fogão, forno, coifa, micro-ondas, multiprocessador, liquidificador, batedeira, 
bolws, talheres, facas de corte, utensílios, tábuas de corte, pratos, panelas, formas, balança e outros 
disppnibilizados pela instituição. Insumos disponibilizados: proteínas, hortifrutis, cereais, 
leguminosas, temperos, condimentos e outros disponibilizados pela instituição. 

Ficará facultado ao candidato levar utensílios, porém, não será permitido que o candidato traga 
insumos (os insumos serão disponibilizados pela instituição em tipos e quantidades de forma 
igualitária para todos os candidatos) e será obrigatório ao candidato levar uniforme completo e pano 
de prato para a prova prática. Não será permitido a participação de outras pessoas para interação na 
aula expositiva dos candidatos. 

 
3. Possibilidade de uso de material bibliográfico na prova prática: 

(  ) será permitido ( X ) não será permitido 

 
4. Critérios de aferição para avaliação dos candidatos na prova prática: 

A Prova Prática se realizará de acordo com o cronograma estabelecido pela banca na instalação do 
concurso e por ordem de sorteio dos candidatos. Cada candidato irá entrar individualmente no 
Laboratório designado para a realização da prova prática segundo essa ordem do sorteio. Os demais 
candidatos permanecerão em uma sala à espera da sua vez (em acordo a ordem do sorteio), sem contato 
externo, sem materiais de consulta, e sem acesso a eletrônicos sob pena de eliminação do concurso. 

Assim que o candidato entrar para a prova prática no Laboratório, a banca apresentará ao candidato 
da ordem os equipamentos, utensílios e insumos disponíveis. O tempo de duração da prova prática 
para cada candidato será de 50 minutos, sendo este tempo dividido da seguinte forma: 5 minutos para 
a escolha dos insumos disponibilizados; 35 minutos para a execução da aula expositiva; 10 minutos 
para finalização, limpeza dos utensílios e organização da bancada. 
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A avaliação da banca se dará a partir dos seguintes critérios: 

a. Aplicação prática das técnicas e preparos de cozinha - Nota de 0 à 10 - Peso: 2,5 

b. Metodologia de desenvolvimento e didática da aula expositiva - Nota de 0 à 10 - Peso: 2,5 

c. Apresentação do resultado final - Nota de 0 à 10 - Peso: 2,0 

d. Utilização coerente do tempo disponível e organização da bancada - Nota de 0 à 10 - Peso: 2,0 

e. Boas práticas de manipulação de alimentos e uso de uniforme - Nota de 0 à 10 - Peso: 1,0 

 
 


