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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  
  Marcio Bezerra Santos  UFS 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Conhecimento 
teórico (3,0) 

Conhecimento sobre o PDI da Universidade Federal de Alagoas, o processo de 
interiorização da UFAL, contexto histórico, econômico e social do município de Arapiraca; 
conhecimento da rede da saúde do munícipio de Arapiraca e de sua organização. 
Conhecimento do projeto pedagógico do curso de Medicina do campus Arapiraca e sua 
organização em eixos. Conhecimento de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 
Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Demonstrar conhecimento teórico, 
prática e pedagógico das propostas apresentadas. 

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 
(4,0) 

Utilizar adequadamente as terminologias técnicas e a língua culta; demonstrar habilidade 
necessária para estabelecer a comunicação adequada, incluindo o manejo da prosódia em 
consonância coma a dinâmica da proposta; demonstrar capacidade de gerenciar vícios e 
tiques linguísticos e de se corrigir imediatamente, mediante informações equivocadas; 
demonstrar capacidade de utilizar adequadamente os recursos didáticos escolhidos na 
proposta; clareza dos objetivos propostas; capacidade de síntese da proposta. Segurança, 
clareza e objetividade durante a arguição.  

3. Capacidade de 
articulação entre 
atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e 
administração 
(3,0) 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Viabilidade da proposta; integração 
entre as atividades propostas; integração entre a Universidade e ensino de saúde; 
integração entre a Universidade e a comunidade. 
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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  
  Jussara Almeida de Oliveira Baggio  UFAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Conhecimento 
teórico (3,0) 

Conhecimento sobre o PDI da Universidade Federal de Alagoas, o processo de 
interiorização da UFAL, contexto histórico, econômico e social do município de Arapiraca; 
conhecimento da rede da saúde do munícipio de Arapiraca e de sua organização. 
Conhecimento do projeto pedagógico do curso de Medicina do campus Arapiraca e sua 
organização em eixos. Conhecimento de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 
Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Demonstrar conhecimento teórico, 
prática e pedagógico das propostas apresentadas. 

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 
(4,0) 

Utilizar adequadamente as terminologias técnicas e a língua culta; demonstrar habilidade 
necessária para estabelecer a comunicação adequada, incluindo o manejo da prosódia em 
consonância coma a dinâmica da proposta; demonstrar capacidade de gerenciar vícios e 
tiques linguísticos e de se corrigir imediatamente, mediante informações equivocadas; 
demonstrar capacidade de utilizar adequadamente os recursos didáticos escolhidos na 
proposta; clareza dos objetivos propostas; capacidade de síntese da proposta. Segurança, 
clareza e objetividade durante a arguição.  

3. Capacidade de 
articulação entre 
atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e 
administração 
(3,0) 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Viabilidade da proposta; integração 
entre as atividades propostas; integração entre a Universidade e ensino de saúde; 
integração entre a Universidade e a comunidade. 
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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  
  Amanda Karine Barros Ferreira Rodrigues  UFAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
1. Conhecimento 
teórico (3,0) 

Conhecimento sobre o PDI da Universidade Federal de Alagoas, o processo de 
interiorização da UFAL, contexto histórico, econômico e social do município de Arapiraca; 
conhecimento da rede da saúde do munícipio de Arapiraca e de sua organização. 
Conhecimento do projeto pedagógico do curso de Medicina do campus Arapiraca e sua 
organização em eixos. Conhecimento de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 
Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Demonstrar conhecimento teórico, 
prática e pedagógico das propostas apresentadas. 

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 
(4,0) 

Utilizar adequadamente as terminologias técnicas e a língua culta; demonstrar habilidade 
necessária para estabelecer a comunicação adequada, incluindo o manejo da prosódia em 
consonância coma a dinâmica da proposta; demonstrar capacidade de gerenciar vícios e 
tiques linguísticos e de se corrigir imediatamente, mediante informações equivocadas; 
demonstrar capacidade de utilizar adequadamente os recursos didáticos escolhidos na 
proposta; clareza dos objetivos propostas; capacidade de síntese da proposta. Segurança, 
clareza e objetividade durante a arguição.  

3. Capacidade de 
articulação entre 
atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e 
administração 
(3,0) 

Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Viabilidade da proposta; integração 
entre as atividades propostas; integração entre a Universidade e ensino de saúde; 
integração entre a Universidade e a comunidade. 
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QUADRO DE NOTAS – DEFESA DO PLANO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS – RESERVA PARA PRETOS OU PARDOS

NOME DO CANDIDATO EXAM.1 EXAM. 2 EXAM. 3 MÉDIA FINAL SITUAÇÃO

01 DEISYLAINE MARIA DOS SANTOS - - - - -

02 FRANCISCO FÁBIO BEZERRA DE OLIVEIRA 5,20 5,50 6,00 5,566 Reprovado

03 JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA - - - - -

04 REBECA GONÇALVES DE MELO - - - - -
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