
 

 
Ministério da Educação 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 
2ª FASE - PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO 

 

ATA DE SORTEIO DE PONTO 

 

Nos dias e horários abaixo informados, em sessão pública no miniauditório do Campus Brasília do 
Instituto Federal de Brasília, foram realizados os sorteios dos pontos da Prova de Desempenho 
Didático referente a área de conhecimento: 

117 – GEOGRAFIA 

Tendo sido sorteado os pontos: 
 

GRUPO 
DATA E HORÁRIO DO 

SORTEIO 
PONTO SORTEADO 

01 31/03/2017 – 09h00min 
Industrialização, produção do Espaço Geográfico e seus 

problemas socioambientais 

02 31/03/2017 – 13h00min 
Interação Sociedade-Natureza: recursos naturais e 

aproveitamento econômico 

03 31/03/2017 – 16h30min 
Pesquisa, ensino e extensão na prática docência de 

Geografia 

04 01/04/2017 – 09h00min 
Dinâmica demográfica e desequilíbrios regionais: 

impactos sobre a estrutura da população brasileira 

05 01/04/2017 – 13h00min 
Geografia Urbana e Regional: abordagens analítico-

conceituais 

06 01/04/2017 – 16h30min 
O uso da Cartografia e de produtos do sensoriamento 

remoto no ensino da geografia 

07 07/04/2017 – 09h00min 
Geografia das redes e fluxo no mundo globalizado e suas 

distintas temporalidades 

08 07/04/2017 – 13h00min Globalização, nacionalismos e conflitos étnicos 

09 07/04/2017 – 16h30min 
Evolução do pensamento e perspectivas atuais da 

Geografia 

PONTO NÃO SORTEADO 
Desenvolvimento da Agricultura Brasileira e impactos 

socioambientais 

 

Conforme Item 11 do Edital a Prova de Desempenho Didático consistirá em uma aula de 50 
(cinquenta) minutos, de acordo com os seguintes dispositivos: 

a)  Preleção sobre o ponto sorteado, em 40 (quarenta) minutos, ministrada pelo candidato 



perante a Banca Examinadora. 
b)  Arguição do candidato referente ao ponto sorteado, em 10 (dez) minutos, facultada à 
Banca Examinadora no caso de haver qualquer verificação e/ou questionamento quanto ao 
conteúdo ministrado. 

Os candidatos deverão comparecer ao local divulgado para a realização da prova de desempenho 
didático, no dia seguinte a este sorteio de ponto, e ficarão reunidos em local indicado até o horário 
de sua apresentação.  

 
 

 

 

Brasília 07/04/2017 

 


