
Cronograma para o processo seletivo para professor substituto de Propulsão  

 Edital 1484 

 

Quarta-feira, 27 de outubro de 2021 

13 h – Abertura via plataforma Teams (portaria 7368). Sessão aberta. 

Pauta: 

- Apresentação da banca e dos candidatos. 

Presidente: Cristiano Fiorilo de Melo, Secretário: Joel Laguárdia Campos Reis, Membro: 

Rudolf Huebner, todos professores do DEMEC/UFMG. 

- Apresentação pela banca aos candidatos do cronograma do processo seletivo. 

- Sorteio do tema da entrevista/aula de acordo com as informações da circular do 

DEMEC (assinada pelo Prof. Marcelo Câmara). Será sorteado um único tema para a 

entrevista/aula dentre os 11 temas da circular. O candidato terá de 40 min a 50 min para 

discorrer sobre o tema, em seguida, a banca irá argui-lo entre 10 e 20 min de acordo com: 

          • Nível de abrangência de conhecimento do candidato na área de Propulsão 

Aeronáutica e Propulsão Espacial. 

          • Experiência docente na área. 

          • Motivação do candidato para o ensino em nível superior e para este processo 

seletivo. 

          • Compatibilidade de horários para lecionar as disciplinas a serem oferecidas pela 

área. 

Tema sorteado: 10 - Motores foguete a propelente sólido - Fundamentos, 

desempenho, projeto e ensaio. 

- Sorteio da ordem da entrevista/aula.  

Foram atribuídos aos candidatos os seguintes números, de acordo com a ordem de 

inscrição (desconsiderando os candidatos desistentes): 

1 – Artur Saturnino Rodrigues. 

2 – Augusto César Teixeira Malaquias. 

3 – Luiz Fernando Barbosa Carvalho. 

4 – Luiz Henrique Jorge Machado 

5 – Paulo Henrique Caires Rocha Varges. 

Ordem sorteada: 2, 1, 4, 5, 3. 

Primeira entrevista/aula: 2 – Augusto César Teixeira Malaquias. 

Segunda entrevista/aula: 1 – Artur Saturnino Rodrigues. 



Terceira entrevista/aula: 4 – Luiz Henrique Jorge Machado. 

Quarta entrevista/aula: 5 – Paulo Henrique Caires Rocha Varges. 

Quinta entrevista/aula: 3 – Luiz Fernando Barbosa Carvalho. 

Os candidatos terão até quinta-feira, 28 de outubro, às 14 h 30 min, para enviarem o 

material escrito que será utilizado nas entrevistas/aulas. Cada candidato irá criar uma pasta no 

Google Drive e fornecer compartilhamento para os três membros da banca, considerando os e-

mails: cristiano.fiorilo@demec.ufmg.br, fiorilo1972@gmail.com, rudolfhuebner@gmail.com, 

laguardia.aero@gmail.com  rudolfhuebner@gmail.com, laguardia.aero@gmail.com 

(32) 99114-8251 Telefone Cristiano. 

- Resposta a possíveis questões dos candidatos sobre o cronograma do concurso, nos 

termos do Edital 1484 e comunicações relativas ao concurso publicadas. 

Término previsto: 14 h. 

 

17 h – sessão de teste da plataforma Teams. 

 Realização de testes individuais e com todos os candidatos para uso correto da 

plataforma Teams durante a entrevista/aula.  

 Antes de cada apresentação, como define as instruções para realização da 

videoconferência, está previsto um teste 15 min antes da entrevista/aula. 

 

Quinta-feira, 28 de outubro de 2021 

8 h – Análise de currículo e documentação pela banca. Sessão restrita à banca. 

Término previsto: 12 h. 

 

15 h - Análise de currículo e documentação pela banca. Sessão restrita à banca. 

Término previsto: 18 h. 

 

 

Sexta-feira, 29 de outubro de 2021 

 Entrevistas/aulas via plataforma Teams de acordo com a ordem do sorteio efetuado na 

sessão de abertura: 

 - 8 h às 9 h, primeiro candidato: Augusto César Teixeira Malaquias. 

 - 9 h 10 min às 10 h 10 min, segundo candidato: Artur Saturnino Rodrigues. 

- 10 h 20 min às 11 h 20 min, terceiro candidato: Luiz Henrique Jorge Machado. 
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- 11 h 30 min às 12 h 30 min, quarto candidato: Paulo Henrique Caires Rocha Varges. 

- 14 h 40 min às 15 h 40 min, quinto candidato. Luiz Fernando Barbosa Carvalho. 

 - 15 h 50 min às 16 h 50 min, fechamento das notas. 

 - 17 h às 18 h, sessão pública, via plataforma Teams, para apuração do resultado (item 

2 do Edital 1484, art. 43, 44, incisos I a V da Resolução 02/2013 do Conselho Universitário). 

- 18 h, fechamento das atas e comunicação do resultado à secretaria. 

 

 

__________________________ 

Prof. Cristiano Fiorilo de Melo 

DEMEC/UFMG 

Presidente da Banca de seleção 

 


