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

___________________________          
Examinador(a)                                           

 

UFAL 
PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA 

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/UFAL 

PONTO SORTEADO 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA/POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Capacidade de 
planejamento e 
organização de aula 

Otimização do tempo; coerência do início ao fim da apresentação; alcance do objetivo 
pedagógico; apresentação dos slides;  
 

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese do candidato 

Desenvoltura; postura, entusiasmo; entonação da voz, articulação das palavras; português 
(pronúncia e concordância); objetividade 

3. Conhecimento teórico Domínio do conteúdo com informes atuais; pensamento crítico e reflexivo. 
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ASSINATURAS:	 Maceió	–	AL,	____	de	Novembro	de	2019.	
	

___________________________										
Examinador(a)																																											

	

UFAL 
PADRÃO	DE	RESPOSTA	DA	PROVA	DIDÁTICA	

	

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	Babosa	dos	Santos		 FOUFAL	

PONTO	SORTEADO	

Política	Nacional	de	Atenção	Básica/	Política	Nacional	de	Saúde	Bucal	

CRITÉRIOS	DE	AVALIAÇÃO	
1.	Capacidade	de	
planejamento	e	
organização	de	aula	

O	candidato	deverá	apresentar	uma	aula	com	aspectos	introdutórios,	desenvolvimento	e	
conclusão	 do	 tema	 abordado,	 bem	 como	 sugerir,	 de	 acordo	 com	 o	 plano	 de	 aula	
apresentado,	 uma	 forma	 de	 avaliação	 do	 discente.	 Todos	 os	 tópicos	 da	 apresentação	
devem	 ser	 bem	 delimitados,	 com	 divisão	 adequada	 dentro	 do	 tempo	 total	 de	 prova,	
previsto	 em	 edital,	 de	 forma	 que	 não	 prejudique	 o	 entendimento	 dos	 conteúdos	
abordados.			

2.	Capacidade	de	
comunicação	e	de	
síntese	do	candidato	

Conduzir	 a	 aula	 com	 um	 tom	 de	 voz,	 velocidade	 de	 pronúncia	 das	 palavras	 e	
posicionamento	dinâmico	na	sala	que	prendam	a	atenção	do	discente.	
A	apresentação	deverá	conter	linguagem	científica	em	consonância	com	o	entendimento	
do	 discente,	 mostrando	 capacidade	 interpretativa	 dos	 conteúdos,	 principalmente	
apresentando	exemplos	da	realidade	local/regional/nacional.	Mostrar	dados	que	revelem	
a	 situação	 de	 saúde	 da	 localização	 geográfica	 do	 discente,	 através	 de	 gráficos-tabelas-
fluxogramas	que	 favoreçam	a	síntese	do	conteúdo	e	proporcione	maior	assimilação	por	
parte	do	aluno.				

3.	Conhecimento	
teórico	

• Apresentar	os	fundamentos	da	Política	Nacional	de	Atenção	Básica	no	Brasil:	
Evolução	histórica	dos	Planos	Nacionais	de	Atenção	Básica	e	suas	portarias,	bem	
como	apresentar	um	olhar	reflexivo	e	crítico-comparativo	dos	planos	nacionais	
de	atenção	básica	que	ocorrem	no	Brasil.	

• Discutir	a	Política	Nacional	de	Saúde	Bucal,	em	toda	a	sua	trajetória	até	os	dias	
atuais.	

• Apresentar	o	Programa	de	Saúde	da	Família/Estratégia	de	Saúde	da	Família	e	a	
inserção	da	saúde	bucal	nesse	contexto	–	atuação	na	atenção	básica,	centro	de	
especialidades	e	qualificação	profissional.	

• 	Discutir	a	importância	do	Programa	Brasil	Sorridente	na	situação	de	saúde	bucal	
da	população	brasileira.		

• Mostrar	de	forma	reflexiva	a	importância	de	estratégias	de	saúde	bucal	no	
contexto	da	atenção	básica,	principalmente	respeitando	os	princípios	do	Sistema	
único	de	Saúde	–	SUS.		

	






