
Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner



D6 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
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FOUFAL 
Saúde Coletiva 

 
 

 

ASSINATURAS:                               Maceió – AL, ____ de Novembro de 2019. 
__________________________ 

Examinador(a) 

 

UFAL 
PADRÃO DE RESPOSTA DO PAA 

 

ORIENTAÇÕES: 
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação para obtenção 

da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
  

 KARLLA ALMEIDA VIEIRA CESMAC 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Conhecimento teórico  Embasamento sobre a Instituição a que se quer ingressar; 

 Entendimento sobre o ementário das disciplinas a que visa lecionar; 
 Metodologias ativas; Inovar nos conteúdos e métodos pedagógicos para formação, 

adaptando-os às necessidades do mundo contemporâneo, visando à consolidação da 
Graduação; 

 Reflexão teórico-conceitual sobre o que é a área da Saúde Coletiva. 
 
 

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

 
  Defesa com raciocínio lógico de forma de ação perante ao cargo pleiteado; 
 Material didático visual e escrito concisos e coerentes com a área do concurso. 

 

3. Capacidade de 
articulação entre 
atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e 
administração 

 Projeto/ Extensão em harmonia com os objetivos do departamento e da unidade do 
concurso; 

 Inovação; 
 Interdisciplinaridade; 
 Transversalidade; 
 Aderência ao perfil docente atual; 

Sugestão de práticas viáveis mais participativas, inclusivas e democráticas, capazes de 
potencializar a formação social, cultural e política do conjunto dos atores da universidade 
(comunidade acadêmica/população). 
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ASSINATURAS:	 	 	 	 	 	 	 																								Maceió	–	AL,	____	de	Novembro	de	2019.	
		

___________________________		
Fiscal	de	Confinamento	

	

UFAL 
	

FOUFAL	
PADRÃO	DE	RESPOSTA	DO	PAA	

	

ORIENTAÇÕES:	
• Neste	documento	o	examinador	deverá	descrever	as	questões	e	aspectos	relevantes	em	cada	critério	de	avaliação	para	obtenção	

da	nota	mínima	para	aprovação.	
	

EXAMINADOR	 INSTITUIÇÃO		
		

	Natanael	Barbosa	dos	Santos	 FOUFAL	

	
1.	Conhecimento	teórico	 O	candidato	deverá	conhecer	a	política	pedagógica	da	Universidade	Federal	de	Alagoas	e	do	Curso	

de	Odontologia:	 Regimento,	 Plano	de	Desenvolvimento	 Institucional	 (PDI)	 e	 Projeto	Pedagógico	
de	Odontologia	(PPC).	
Ter	capacidade	de	apresentar	PROPOSTAS	PEDAGÓGICAS	viáveis	para	a	instituição:	ementa	bem	
fundamentada,	 objetivos	 e	 conteúdos	 relacionados	 ao	 nível	 de	 complexidade	 do	 período	 do	
curso	em	que	a	disciplina	está	inserida,	metodologia	de	ensino	inovadora	(metodologias	ativas),	
metodologia	de	avaliação	que	contemple	o	aprendizado	formativo	e	bibliografia	atualizada	que	
possibilite	 ao	discente	 consultar	 informações	 que	 reflitam	a	 realidade	do	momento	pedagógico	
brasileiro	e	construam	uma	visão	crítica	sobre	a	saúde	da	coletividade.	
Mostrar	domínio	científico	para	o	desenvolvimento	de	pesquisas,	com	uma	proposta	de	PROJETO	
DE	 PESQUISA	 atual	 e	 que	 gere	 contribuição,	 principalmente,	 no	 território	 da	 universidade.	
Devendo	 constar	 boa	 justificativa	 da	 hipótese	 da	 pesquisa,	 metodologia	 bem	 fundamentada	 e	
desfecho	que	movimente	a	realidade	da	população	pesquisada.	
Propor	 o	 desenvolvimento	 de	 um	PROJETO	DE	 EXTENSÃO	 inovador	 que	 promova	 reflexões	 no	
aluno	e	apresente	a	realidade/resolução	dos	problemas	abordados,	seja	no	contexto	social	ou	de	
saúde.		
Apresentar	 uma	 proposta	 para	 GESTÃO	 que	 promova	 impacto	 na	 qualidade	 do	
ensino/pesquisa/extensão	na	instituição.		

2.	Capacidade	de	
raciocínio	e	expressão	

Transmitir	segurança,	sintetizar	bem	as	informações	apresentadas	e	possuir	capacidade	de	
responder	aos	questionamentos	com	propriedade,	mostrando	conhecimento	e	clareza	nos	
posicionamentos.					

3.	Capacidade	de	
articulação	entre	
atividades	de	ensino,	
pesquisa,	extensão	e	
administração	

Mostrar	domínio	das	propostas	de	ensino,	pesquisa,	extensão	e	gestão	apresentadas,	enfatizando	
a	importância	da	relação	desses	pilares	com	a	vida	acadêmica,	futuro	profissional	do	discente	e	
resolução	dos	problemas	enfrentados	pela	população.	
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ASSINATURAS:                               Maceió – AL, ____ de Novembro de 2019. 
__________________________ 

Examinador(a) 

 

UFAL 
PADRÃO DE RESPOSTA DO PAA 

 

ORIENTAÇÕES: 
 Neste documento o examinador deverá descrever as questões e aspectos relevantes em cada critério de avaliação para obtenção 

da nota mínima para aprovação. 
 

EXAMINADOR INSTITUIÇÃO  
  

Izabel Maia Novaes  FOUFAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Conhecimento teórico  Aspectos relevantes: domínio do conteúdo apresentado no PAA; O conteúdo proposto estar de 

acordo com o Projeto Político Pedagógico do Curso e com os objetivos das disciplinas do certame;  

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

O candidato(a) deverá apresentar uma sequência de raciocínio lógico do início ao fim da 
apresentação; capacidade para apresentar de forma clara, simples o seu PAA; na apresentação 
explicar e defender a proposta pedagógica.  

3. Capacidade de 
articulação entre 
atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e 
administração 

Deverá apresentar uma boa articulação entre atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
administração com exemplos da sua experiência prática pertinentes as disciplinas vinculadas ao 
concurso.  


