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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 A prova de aptidão didática contemplará conteúdo das disciplinas de Cálculo e 
Álgebra Linear, conforme programa do processo seletivo. 

 A prova de aptidão didática consistirá na avaliação da aula gravada pelo candidato 
sobre o tema a ser sorteado conforme, cujo link de acesso à aula deverá ser 
encaminhado por e-mail para o Departamento no prazo de até 24h contados a partir 
do encerramento da sessão pública do sorteio do ponto. 

 Encerrado o prazo de recebimento dos links das aulas a Comissão de Seleção em até 
24h iniciará a avaliação das aulas, que será exibida em sessão pública com link 
divulgado previamente no sítio eletrônico do Departamento. 

 Em razão da limitação do tamanho de arquivo para o envio da aula gravada por e-
mail, o candidato deverá disponibilizar link de acesso ao vídeo contendo a gravação 
da aula e encaminhá-lo por e-mail, para download pela Comissão de Seleção. 

 Duração da prova didática: de 30 a 40 minutos. 

 É imprescindível para avaliação da aula que a gravação ocorra em resolução HD 
(1280x720) ou Full HD (1920x1080) em um dos formatos: .mp4, .mkv ou .mov. 

 O nome do arquivo deverá ser identificado com o nome do candidato, tempo de 
duração da aula no seguinte formato: "nome completo do candidato XX min". 

 O link deve ser disponibilizado, com permissão para download, em um dos diversos 
serviços de armazenamento e transferência de arquivos gratuitos disponíveis, tais 
como: Dropbox, Google Drive, Microsoft Onedrive, WeTransfer ou outro dispositivo 
da escolha do candidato, mas que permita o acesso à informação pela Comissão de 
Seleção. 

 É de inteira responsabilidade do candidato, o envio do link no prazo de até 24h 
(horas) contados a partir do encerramento da sessão pública do sorteio do ponto. 

http://www.ceunes.ufes.br/


 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

Rodovia BR 101 Norte, km 60, Bairro Litorâneo, CEP: 29.932-540, São Mateus, ES 
Tel.: +55 (27) 3312.1763/1709/1799/1677 Sítio Eletrônico: http://www.ceunes.ufes.br 

 Não será permitido o envio de mais de um link da aula graiada pelo candidato. 

 A má qualidade do vídeo, diferente do informado acima, poderá acarretar prejuízo 
na avaliação do candidato. 
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