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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 
 MARGARIDA MARIA SILVA DOS SANTOS UFAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Conheciment

o teórico
(3,0)

- Apresenta de forma clara a fundamentação teórica de sustentação da proposta;
- Demonstra segurança na defesa dos fundamentos teóricos assumidos.

2. Capacidade
de raciocínio
e expressão

(4,0)

- Demonstra segurança na apresentação da proposta;
- Articula de forma clara os elementos componentes da proposta;
- Responde de forma segura à arguição da banca;
- Utiliza linguagem clara e técnica 

3. Capacidade
de

articulação
entre

atividades de
ensino,

pesquisa,
extensão e

administraçã
o

(3,0)

- Propõe atividades de ensino compatíveis com PPC da FSSO/UFAL;
- Propõe atividades de pesquisa compatíveis com PPC da FSSO/UFAL;
- Propõe atividades de extensão compatíveis com PPC da FSSO/UFAL;
- Propõe atividades de administração compatíveis com PPC da FSSO/UFAL.

ASSINATURAS: _________________________________ – AL, ____ de ______________ de 2022.
                                                                                                       Cidade

___________________________         
Examinador(a) 
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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 
 Japson Gonçalves Santos Silva UFAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Conhecimento 
teórico

- articular os conhecimentos teóricos apresentados no PAA com os relacionados a área
dos fundamentos do trabalho profissional;
-  apresentar  propostas  de ensino,  pesquisa  e  extensão com conhecimento teórico  e
prático pertinentes a área do concurso, demonstrando interesse em futuras orientações
acadêmicas com essas temáticas;
-  apresentar  uma proposta  coerente e possível  de ser  executada,  do ponto de vista
teórico-metodológico. 

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão

- uso de linguagem científica e técnica na exposição do PAA;
- demonstrar domínio teórico e técnico relacionado aos temas que fundamentam o PAA;
- capacidade de emitir respostas coerentes aos questionamentos e perguntas da banca 
examinadora.

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

- Demonstrar conhecimento, na proposta escrita e na exposição, acerca do tripé ensino-
pesquisa-extensão;
- Apresentar objetivos para o trabalho docente a ser exercido futuramente que reforce a
preocupação com a indissociabilidade do tripé ensino-pesquisa-extensão;
- Demonstrar ciência e relevância das atividades de administração a serem exercidas no
cargo docente.

ASSINATURAS: Maceió – AL, 20 de maio de 2022.
                                                                                                       Cidade

___________________________         
Examinador(a) 
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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 
 Moema Amélia Serpa Lopes de Souza UEPB

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Conhecimento 
teórico

A exposição do PAA deve contemplar: 
- Adequação da proposta a área de conhecimento do concurso Fundamentos do 
Trabalho Profissional;
- Demonstrar conhecimento teórico e domínio sobre o tema do concurso devendo está 
expresso nas atividades propostas fundamentadas/relacionadas ao desenvolvimento das
funções principais da atividade docente: 
   -  quanto ao ensino: elaborar um plano de curso para uma das disciplinas que 
compõem a Área de Estudo, destacando os seguintes aspectos: conteúdo programático 
disposto em unidades e tópicos, metodologia de ensino e metodologia de avaliação;
   - quanto a pesquisa/pós-graduação: explicitar grupos e/ou projetos de pesquisa a 
serem formados ou aos quais poderá se engajar, articulando o tema de pesquisa com o 
ensino da graduação e da pós-graduação;
   - quanto a extensão: explicitar projetos de extensão a serem realizados ou aos quais 
poderá se engajar, articulando o tema do projeto com o ensino da graduação e da pós-
graduação;
   - quanto a administrativas/gestão colegiada: apresentar disponibilidade de 
participação e engajamento no plano de desenvolvimento institucional da Unidade 
Acadêmica, no projeto pedagógico dos cursos relativos à sua Área de Estudo e na 
comunidade universitária. 

2. Capacidade de 
raciocínio e expressão

- Capacidade de expressão oral e escrita;
- Exposição do conteúdo com clareza, objetividade e ordenamento lógico;
- Capacidade de desenvolvimento, domínio e articulação da proposta apresentada no 
plano de atividades acadêmicas;
- Capacidade de explicitar e defender a relevância das proposições relacionadas ao 
desenvolvimento das funções principais da atividade docente: ensino, pesquisa/pós-
graduação, extensão e atividades administrativas/gestão colegiada, estritamente 
relacionada a área de conhecimento do concurso, expondo as contribuições para o 
projeto pedagógico do curso

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

- O PAA deve fundamentar uma proposta de atuação do docente de maneira transversal 
às atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão, possibilitando, ainda, a 
transposição didático-pedagógica dos conteúdos das áreas de estudos;
- Apresentar proposições articuladas e relacionadas ao desenvolvimento das funções 
principais da atividade docente: ensino, pesquisa/pós-graduação, extensão e atividades 
administrativas/gestão colegiada, estritamente relacionada a área de conhecimento do 
concurso, expondo as contribuições para o projeto pedagógico do curso.

ASSINATURAS: Maceió – AL, 20 de maio  de 2022.
                                                                                                       Cidade

Examinador(a) 






