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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 EVERTON MOTA SIMÕES UFAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Conhecimento 
teórico

1.1 Consistência no embasamento teórico concernente ao ensino, à pesquisa e à 
extensão universitária;
1.2 Conhecimento teórico-metodológico acerca da área de estudo do edital;
1.3 Provocação da crítica e reflexividade.

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão

2.1 Exposição clara e coerente;
2.2 Objetividade na concepção e apresentação;
2.3 Utilização adequada do tempo de exposição;
2.4 Domínio do conteúdo proposto e segurança durante a explanação.

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

3.1 Articulação entre as proposições e as referências institucionais para o PAA 
previamente disponibilizadas pela UFAL;
3.2 Proposição de Atividade Curricular de Extensão (ACE);
3.3 Interesse em contribuir em atividades de gestão no âmbito da graduação.
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___________________________         
Examinador(a) 
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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  

  
  

JASETE MARIA DA SILVA PEREIRA 
IFAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Conhecimento 

teórico 

O candidato ao apresentar o PAA deverá: 

1.1 Embasar sua defesa em consonância com o projeto pedagógico do curso 

como um todo, envolvendo as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

1.2 Estimular a reflexão e o raciocínio crítico;  

1.3 Fundamentar a intenção teórico-metodológica.  

2. Capacidade de 

raciocínio e 

expressão 

 Aspectos a considerar: 

2.1 Expor de forma racional e lógica; 

2.2 Demonstrar tanto na concepção, quanto na apresentação, clareza e 

objetividade; 

2.3 Empregar de modo proveitoso o tempo estipulado no Edital 

2.4 Discorrer sobre os conteúdos de modo seguro e confiante. 

 

3. Capacidade de 

articulação entre 

atividades de 

ensino, pesquisa, 

extensão e 

administração 

 Itens a pontuar 

3.1 O candidato considerou as propostas e referências institucionais/PAA 

adotadas pela UFAL; 

3.2 Foi destacado durante a apresentação possíveis grupos e/ou projetos de 

pesquisa e extensão a serem formados ou aos quais poderá se engajar; 

3.3 O candidato demonstrou interesse em participar de atividades 

administrativas e/ou de gestão colegiada, relativas à sua área de estudo ou 

até mesmo da comunidade universitária.    
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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 

 Manuela Grace de Almeida Rocha Kaspary Ifal

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

1. Conhecimento 
teórico

Neste critério espera-se que o candidato, atrelada a área de estudo deste edital, 
demonstre:

I. Conhecimento teórico e metodológico pertinente a proposta de ensino;
II. Domínio teórico e metodológico que fundamente a proposta de pesquisa 

universitária;
III. Conhecimento teórico e metodológico que alicerce a proposta de extensão 

universitária.

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão

Neste critério espera-se que o candidato:

I. Apresente a proposta de forma clara e objetiva; 

II. Expresse raciocínio lógico e coerente a respeito do conteúdo proposto;

III. Conduza a explanação da proposta em uma sequência lógica; 

IV. Distribua adequadamente o tempo de apresentação do conteúdo.

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

Neste critério espera-se que o candidato:

I. Expresse intenção de colaborar em atividades de pesquisa e gestão;

II. Proponha Atividade Curricular de Extensão (ACE);

III. Apresente proposta articulada as proposições institucionais indicadas pela 
UFAL.

ASSINATURAS: Penedo – AL, 19 de maio de 2022.

                                                                                                       

___________________________         
Examinador(a) 








