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___________________________          
Examinador(a)  

 
 

 

UFAL 
PADRÃO DE RESPOSTA DA PROVA DIDÁTICA 

 

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  

  Joyce de Matos Barbosa  UFAL 

PONTO SORTEADO 

Do moderno ao contemporâneo – técnicas, abordagens e percursos  

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Capacidade de 
planejamento de aula 

Apresentar um planejamento direto e objetivo, com “conteúdos programáticos” bem 
definidos, assim como “objetivo geral” e “objetivos específicos” capazes de ilustrar a 
organização temática. Uma “metodologia” que compreenda o público-alvo de sua aula 
que, no caso, são estudantes do ensino técnico de dança. Uma “avaliação” de caráter 
contínuo e processual, respeitando a liberdade de aprendizagem, assim como 
“referências bibliográficas” alinhadas àqueles conteúdos programáticos.    

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese 

Articular o conhecimento teóricoprático com proposições educativas compreensíveis e 
acessíveis ao público-alvo (estudantes de nível técnico). 

3. Conhecimento 
teórico 

Demonstrar habilidade em apresentar teóricxs capazes de articular os saberes necessários 
para a aula conforme os “conteúdos programáticos” sugeridos. 

4. Postura pedagógica Alinhavar sua capacidade de comunicação com o conhecimento técnico que dispõe e 
expõe, tanto no plano de aula como na prova.  
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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  

  Joyce de Matos Barbosa  UFAL 

PONTO SORTEADO 

Conexões e inter-relações do processo criativo em dança contemporânea 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Capacidade de 
planejamento de aula 

Apresentar um planejamento direto e objetivo, com “conteúdos programáticos” bem 
definidos, assim como “objetivo geral” e “objetivos específicos” capazes de ilustrar a 
organização temática. Uma “metodologia” que compreenda o público-alvo de sua aula 
que, no caso, são estudantes do ensino técnico de dança. Uma “avaliação” de caráter 
contínuo e processual, respeitando a liberdade de aprendizagem, assim como 
“referências bibliográficas” alinhadas àqueles conteúdos programáticos.    

2. Capacidade de 
comunicação e de 
síntese 

Articular o conhecimento teóricoprático com proposições educativas compreensíveis e 
acessíveis ao público-alvo (estudantes de nível técnico). 

3. Conhecimento 
teórico 

Demonstrar habilidade em apresentar teóricxs capazes de articular os saberes necessários 
para a aula conforme os “conteúdos programáticos” sugeridos. 

4. Postura pedagógica Alinhavar sua capacidade de comunicação com o conhecimento técnico que dispõe e 
expõe, tanto no plano de aula como na prova.  

 








