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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  

  Jeymesson Raphael Cardoso Vieira  UFPE 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Conhecimento 
teórico 

Tópico1- (1, 5ponto) Apresenta embassamento téórico e prático para ensino , pesquisa e 
extensão do curso e do departamento que irá se desenvolver o plano de atividades 
academica 
Tópico 2- (1 ponto) Apresenta conhecimento teorico cientifico para o desenvolvimento 
referido plano de atividade acadêmica  
Tópico 3- (0,5 ponto ) Tem calma, clareza e tranquilidade para as respostas e 
questionamentos dos avaliadores  

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

Tópico 1- (2ponto) Descreve de forma clara e com raciociono logico sobre a capacidade de 
articulação entre a proposta e a sua realização 
Tópico 2- (1,5ponto) Apresenta de forma clara os meios que irá empreender para a 
realização deste plano   
Tópico 3- ( pontos) Apresentou propostas de inovação no processo de ensino , pesquisa e 
extensão.  
 

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

Topico 1- (1,0 ponto) Apresenta proposta de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
articuladas com o PPC do Curso em a vaga esta sendo pleiteada  
Tópico 2- (1,0 ponto ) Apresenta visão de gestão academica para promover melhorias 
para a Instituição e para o curso com busca fomento  interno e externo.  
Tópico 6- (1,0 ponto) Apresenta proposta de parcerias locais, interestaduais e/ou 
internacionais 
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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  

  Fernanda Miguel de Andrade  UFCG 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Conhecimento 
teórico 

Tópico1- (1, 5ponto) Apresenta embassamento téórico e prático para ensino , pesquisa e 
extensão do curso e do departamento que irá se desenvolver o plano de atividades 
academica 
Tópico 2- (1 ponto) Apresenta conhecimento teorico cientifico para o desenvolvimento 
referido plano de atividade acadêmica  
Tópico 3- (0,5 ponto ) Tem calma, clareza e tranquilidade para as respostas e 
questionamentos dos avaliadores  

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

Tópico 1- (2ponto) Descreve de forma clara e com raciociono logico sobre a capacidade de 
articulação entre a proposta e a sua realização 
Tópico 2- (1,5ponto) Apresenta de forma clara os meios que irá empreender para a 
realização deste plano   
Tópico 3- ( pontos) Apresentou propostas de inovação no processo de ensino , pesquisa e 
extensão.  
 

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

Topico 1- (1,0 ponto) Apresenta proposta de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
articuladas com o PPC do Curso em a vaga esta sendo pleiteada  
Tópico 2- (1,0 ponto ) Apresenta visão de gestão academica para promover melhorias 
para a Instituição e para o curso com busca fomento  interno e externo.  
Tópico 6- (1,0 ponto) Apresenta proposta de parcerias locais, interestaduais e/ou 
internacionais 
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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  

  Paulo Celso Pardi  UNILUS/USP 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Conhecimento 
teórico 

Tópico1- (1, 5ponto) Apresenta embassamento téórico e prático para ensino , pesquisa e 
extensão do curso e do departamento que irá se desenvolver o plano de atividades 
academica 
Tópico 2- (1 ponto) Apresenta conhecimento teorico cientifico para o desenvolvimento 
referido plano de atividade acadêmica  
Tópico 3- (0,5 ponto ) Tem calma, clareza e tranquilidade para as respostas e 
questionamentos dos avaliadores  

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

Tópico 1- (2ponto) Descreve de forma clara e com raciociono logico sobre a capacidade de 
articulação entre a proposta e a sua realização 
Tópico 2- (1,5ponto) Apresenta de forma clara os meios que irá empreender para a 
realização deste plano   
Tópico 3- ( pontos) Apresentou propostas de inovação no processo de ensino , pesquisa e 
extensão.  
 

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

Topico 1- (1,0 ponto) Apresenta proposta de atividades de ensino, pesquisa e extensão 
articuladas com o PPC do Curso em a vaga esta sendo pleiteada  
Tópico 2- (1,0 ponto ) Apresenta visão de gestão academica para promover melhorias 
para a Instituição e para o curso com busca fomento  interno e externo.  
Tópico 6- (1,0 ponto) Apresenta proposta de parcerias locais, interestaduais e/ou 
internacionais 
 

 

Arapiraca 06 Maio




