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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  

  Gláucia Regina de Oliveira Almeida  UFAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Conhecimento 
teórico 

O candidato deverá apresentar atividades compatíveis com as atividades de ensino, 
pesquisa, pós-graduação e extensão no âmbito universitário e aplicado à realidade local, 
além de atividades administrativas/gestão colegiada. É importante que seja demostrado o 
conhecimento dos documentos institucionais para a formação do PAA, tais como: PDI, 
Projeto de interiorização, PPC do curso de Engenharia de Produção, Catálogo de 
programas de Pós-Graduação; Estatuto e Regimento Geral.
 Domínio sobre os aspectos 
conceituais e ferramentas expostas no projeto.  

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

O candidato deve ser objetivo e capaz de expor o que propôs de forma clara. Sendo 
assim, o que foi ministrado deve ser passível de entendimento pela banca. A expressão 
oral e a postura do candidato serão avaliadas além do uso satisfatório dos recursos 
didáticos e flexibilização frente a imprevistos. O PAA deverá ter propostas que 
apresentem ideias bem articuladas e com raciocino lógico para as quatro principais 
funções da atividade docente, e que possam ser desenvolvidas a curto e médio prazo. É 
importante que sejam apresentadas propostas de participação em grupos de pesquisa, 
orientações de monitoria, Trabalhos de Conclusão de Curso e Estágios Supervisionados. 
 

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

Apresentar proposta de modo que as atividades de ensino, pesquisa, extensão sejam 
articuladas entre si, compatíveis com o perfil do Campus, discentes e PPC do curso. 
Mostrar disponibilidade para atuar na esfera administrativa, participando de comissões, 
colegiados, NDE, coordenação de curso, entre outros. 
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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  

   Francismilton Teles UFPI 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Conhecimento 
teórico 

A formulação do PAA deve estar condizente com o especificado no edital deste concurso 
abordando todos os tópicos especificados, sendo obrigatoriamente ensino, pesquisa e 
extensão (administrativo como opcional); 
Mostrar aprofundamento científico e lógico na abordagem PAA; 
Mostrar aprofundamento científico e lógico na explanação oral. 

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

Aproveitar bem o tempo disponível nem sendo muito sucinto e nem se estendendo 
demasiadamente; 
Mostrar clareza, objetividade e segurança na apresentação oral; 
Mostrar clareza, objetividade e segurança nas respostas diante dos questionamentos da 
banca; 

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

Capacidade de articular as áreas de modo que sejam coerentes e factíveis. 
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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  

  JÚLIO INÁCIO HOLANDA TAVARES NETO  UFAL 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Conhecimento 
teórico 

* Domínio sobre cada pilar: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. 
* Conteúdo do PAA deve incluir os quatro pilares: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão. 
* Aderência dos pilares citados acima com a realidade da Universidade Federal de Alagoas 
e com o Campus de Delmiro Gouveia 
* Aderência do PAA com os documentos e Regimentos da UFAL, com ênfase no PDI e PPC 
da Instituição e do Curso de Engenharia de Produção de Delmiro Gouveia. 
* Demonstração da adequada compreensão e caracterização dos quatro pilares: Ensino, 
Pesquisa, Extensão e Gestão.  

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão 

* Demonstração de domínio de cada pilar: Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão ao longo 
da defesa do PAA 
* Demonstração de clareza na exposição do Plano de Atividades Acadêmica defendido 
pelo candidato. 
* Demonstração de capacidade de defesa do PAA quanto a sua aderência à realidade do 
Curso de Engenharia de Produção de Delmiro Gouveia 

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

* Adequação das propostas para Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão quanto as 
interconexões entre esses pilares 
* Demonstração da forma como esses pilares serão conectados no sentido de se 
perceptível suas conexões dentro do PAA defendido. 

 




