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Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor/a substituto/a.

Departamento de Antropologia – ANT/CFH

Campo de conhecimento: Antropologia

Ponto  Único/  Tema  para  Prova  Didática:  Etnografia,  teoria  e  comparação  na 
Antropologia.

Cronograma do Processo Seletivo Simplificado:

 
DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL

Terça-feira
05/10/2021 Até as 20h

Data limite de entrega (envio por email) dos 
documentos necessários segundo o edital para 
prova de títulos.

Email do departamento: 
ant@contato.ufsc.br

Quarta-feira
06/10/2021 9h

Início  das  provas  didáticas,  por  ordem  de 
inscrição,  com  intervalo  de  uma  hora.  O 
candidato deverá enviar o seu plano de  aula 
para  o  email  do  departamento 
(ant@contato.ufsc.br),  uma  hora  antes  do 
horário marcado para a sua prova didática. 

09h00 - JOÃO DANIEL DORNELES RAMOS
10h00 - TULIO FERNANDO MENDANHA DE 
OLIVEIRA
11h00 - LAYS CRUZ CONCEIÇÃO
14h00 - LUCAS CIMBALUK
15h00 - ADRIANO SANTOS GODOY
16h00  -  JOÃO  FRANCISCO  CANTO 
LOGUERCIO

As aulas didáticas 
acontecerão de forma 
online, via plataforma 
Google Meet. O link 

restrito para realização 
da aula será comunicado 
ao candidato via o email 
informado na inscrição e 
com antecedência de 24h 

(conforme o edital e 
normas da UFSC).

Email do departamento 
para envio dos planos de 
aula: ant@contato.ufsc.br

Quinta-feira
07/10/2021 9h

Continuação das provas didáticas , por ordem 
de inscrição, com intervalo de uma hora. O 

As aulas didáticas 
acontecerão de forma 

1



candidato deverá enviar o seu plano de  aula 
para  o  email  do  departamento 
(ant@contato.ufsc.br),  uma  hora  antes  do 
horário marcado para a sua prova didática.

09h00 - JOÃO FRANCISCO KLEBA LISBOA
10h00 - RICARDO VERDUM
11h00 - CAMILA SISSA ANTUNES
14h00 - CLARISSA ROCHA DE MELO
15h00 - SABRINA FLAVIA TESTA
16h00 - LUCAS DE MAGALHÃES FREIRE

online, via plataforma 
Google Meet. O link 

restrito para realização 
da aula será comunicado 
ao candidato via o email 
informado na inscrição e 
com antecedência de 24h 

(conforme o edital e 
normas da UFSC).

Email do departamento 
para envio dos planos de 
aula: ant@contato.ufsc.br

Sexta-feira
08/10/2021

Continuação das provas didáticas , por ordem 
de inscrição, com intervalo de uma hora. O 
candidato deverá enviar o seu plano de aula 
para  o  email  do  departamento 
(ant@contato.ufsc.br),  uma  hora  antes  do 
horário marcado para a sua prova didática.

09h00 - IZOMAR LACERDA
10h00 - FERNANDA MARTINHAGO
11h00 - JAINARA GOMES DE OLIVEIRA
14h00 - MARCO ANTONIO SARETTA POGLIA
15h00 - MARCELO DA SILVA
16h00 - MARÍLIA SENE DE LOURENÇO

As aulas didáticas 
acontecerão de forma 
online, via plataforma 
Google Meet. O link 

restrito para realização 
da aula será comunicado 
ao candidato via o email 
informado na inscrição e 
com antecedência de 24h 

(conforme o edital e 
normas da UFSC).

Email do departamento 
para envio dos planos de 
aula: ant@contato.ufsc.br

13/10/2021
10h

A banca: Incio da apuraça�o da prova de 
titulos. 

Acontecera de forma 
online, via plataforma 

Google Meet.

13/10/2021
18h

A banca: Sessa�o de preenchimento da 
planilha do resulatdo final do processo 
seletivo simplificado.

Acontecera de forma 
online, via plataforma 

Google Meet.

Jeremy Paul Jean Loup deturche
Presidente da Banca Portaria 16/2021/ANT
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