
 

As provas serão realizadas no Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, sala 

A1 do Pavilhão de Anatomia da UFRPE 
 

Departamento ou Unidade: DMFA 

Área(s)/Matéria(s): Bioquímica e Biofísica / Biofísica. 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

 

CRONOGRAMA RETIFICADO DE BIOFÍSICA 

Datas Horários Atividades 

07/08/2014 

(Quinta-feira) 

8:00 Sorteio do ponto da prova escrita 

8:15 as  12:15 Realização da prova escrita 

14:00 às 17:00 Leitura da prova escrita 

08/08/2014 

(Sexta-feira) 

8:00 às 17:00 Leitura e Análise da prova escrita 

19:30 Divulgação do resultado da prova escrita 

 

11/08/2014 

(Segunda-

feira) 

8:00 

Sorteio da ordem de apresentação e do ponto da prova 

didática para 1
º
 grupo (os candidatos serão obrigados a 

comparecer neste horário, pois a reunião é eliminatória) 

14:00 

Sorteio do ponto da prova didática do 2
o
 grupo (os 

candidatos do 2º grupo serão obrigados a comparecer neste 

horário, pois a reunião é eliminatória) 

 

12/08/2014 

(Terça-feira) 

8:00 

Sorteio do ponto da prova didática do 3
o
 grupo (os 

candidatos do 3º grupo serão obrigados a comparecer neste 

horário, pois a reunião é eliminatória) 

8:10* Realização da prova didática do 1
o
 grupo 

14:00* 
Realização da prova didática do 2

o
 grupo (caso seja 

necessário) 

13/08/2014 

(Quarta-feira) 

8:00 
Realização da prova didática do 3

o
 grupo (caso seja 

necessário) 

17:00 Avaliação e divulgação do resultado da prova didática 

14/08/2014 

(Quinta-feira) 

8:00 Sorteio da ordem de apresentação do plano de atividade 

8:10 Entrega da documentação (item  8.5.3) 

8:20 às 17:00 Defesa do plano de atividades  do 1
o
 grupo 

15/08/2014 

(Sexta-feira) 

8:00 às 17:00 Defesa do plano de atividades do 2
o
 grupo 

19:00 Divulgação do resultado final 

 

*Retificado em 04/08/2014



As provas serão realizadas no Departamento de Morfologia e Fisiologia Animal, sala de 

Seminário do DMFA, localizado no térreo do prédio central da UFRPE  

 

Departamento ou Unidade: DMFA 

Área(s)/Matéria(s): Fisiologia e Farmacologia / Fisiologia Animal. 

Classe: A Regime de Trabalho: DE 

 

CRONOGRAMA DE FISIOLOGIA ANIMAL 

Datas Horários Atividades 
18/08/2014 

(Segunda-feira) 

8:00 

8:15 as  12:15 

14:00 

19:30 

Sorteio do ponto da prova escrita 

Realização da prova escrita 

Leitura da prova escrita 

Divulgação do resultado da prova escrita 
 

 

19/08/2014 

(Terça-feira) 

 

8:00  

 

 

 

14:00 

Sorteio da ordem de apresentação e do ponto da prova didática 

para 1
º
 grupo (os candidatos serão obrigados a comparecer 

neste horário, pois a reunião é eliminatória) 

Sorteio ponto da prova didática para 2
º
 grupo (os candidatos do 

2º grupo serão obrigados a comparecer neste horário, pois a 

reunião é eliminatória) 
20/08/2014 

(Quarta-feira) 
8:00 

14:00 

19:30 

Realização da prova didática 1
º
 grupo 

Realização da prova didática 2
º
 grupo 

Divulgação do resultado da prova didática 

20/08/2014 

(Quinta-feira) 
8:00 

8:10 

8:20 

Sorteio da ordem de apresentação do plano de atividade 

Entrega da documentação (referente ao item  8.5.3 do edital) 

Defesa do plano de atividades 

22/08/2014 

(Sexta-feira) 
8:00 às 16:00 

17:00 

Análise de currículo (prova de títulos) 

Divulgação do resultado final 

 

 


