UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
CAMPUS ARAPIRACA / SEDE
5 - Morfologia - Anatomia, Histologia, Biologia Celular e Embriologia

UFAL

C8

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
Jeymesson Raphael Cardoso Vieira
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFPE

Histologia do Sistema Respiratório
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula.
Máximo de 2,0
pontos;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Tópico1 (0,5 ponto) - Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Tópico 2 (0,5 ponto) - Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano,
desenvolvendo a aula no tempo previsto.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida de acordo com o Plano de Aula como meio auxiliar na abordagem e
compreensão do tema da aula.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Faz uso ou sita metodologias ativas como método de aprendizado e
fixação de conteúdo.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato.
Máximo de 3,0
pontos;

Tópico 1 (0,5 ponto) - Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo estabelecido
no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar.
Tópico 2 (1,0 ponto) -Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.
Tópico 3 (1,0 ponto) - Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Tem capacidade de interagir com questionamentos ao público
interagindo durante o momento da aula.

3. Conhecimento
teórico. Máximo de
5,0 pontos.

Tópico 1 (0,5 ponto) - Situa o tema no seu contexto de produção, relacionando-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural dos estudantes, e
utiliza, direta ou indiretamente, as referências indicadas no plano.
Tópico 2 (1,0 ponto) - Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza na
comunicação, além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Apresenta e argumenta suas ideias com coerência.
Tópico 4 (1,0 ponto) - Têm domínio sobre o assunto abordado correlacionando com a vida
profissional do acadêmico que será formado
Tópico 5 (0,5 ponto) - Apresenta o assunto com olhar crítico buscando correlação com
outras áreas de conhecimento.
Tópico 6 (1,5 ponto) - Demonstra domínio do conteúdo e segurança na exposição.

ASSINATURAS:

Arapiraca
04 de ______________
_________________________________
– AL, ____
de 2022.
Maio
Cidade
___________________________
Examinador(a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
CAMPUS ARAPIRACA / SEDE
5 - Morfologia - Anatomia, Histologia, Biologia Celular e Embriologia

UFAL

C8

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
Paulo Celso Pardi
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UNILUS/USP

Histologia do Sistema Respiratório
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula.
Máximo de 2,0
pontos;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Tópico1 (0,5 ponto) - Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Tópico 2 (0,5 ponto) - Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano,
desenvolvendo a aula no tempo previsto.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida de acordo com o Plano de Aula como meio auxiliar na abordagem e
compreensão do tema da aula.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Faz uso ou sita metodologias ativas como método de aprendizado e
fixação de conteúdo.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato.
Máximo de 3,0
pontos;

Tópico 1 (0,5 ponto) - Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo estabelecido
no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar.
Tópico 2 (1,0 ponto) -Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.
Tópico 3 (1,0 ponto) - Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Tem capacidade de interagir com questionamentos ao público
interagindo durante o momento da aula.

3. Conhecimento
teórico. Máximo de
5,0 pontos.

Tópico 1 (0,5 ponto) - Situa o tema no seu contexto de produção, relacionando-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural dos estudantes, e
utiliza, direta ou indiretamente, as referências indicadas no plano.
Tópico 2 (1,0 ponto) - Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza na
comunicação, além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Apresenta e argumenta suas ideias com coerência.
Tópico 4 (1,0 ponto) - Têm domínio sobre o assunto abordado correlacionando com a vida
profissional do acadêmico que será formado
Tópico 5 (0,5 ponto) - Apresenta o assunto com olhar crítico buscando correlação com
outras áreas de conhecimento.
Tópico 6 (1,5 ponto) - Demonstra domínio do conteúdo e segurança na exposição.

ASSINATURAS:

Arapiraca
Maio
04 de ______________
_________________________________
– AL, ____
de 2022.
Cidade
___________________________
Examinador(a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
CAMPUS ARAPIRACA / SEDE
5 - Morfologia - Anatomia, Histologia, Biologia Celular e Embriologia

UFAL

C8

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
Fernanda Miguel de Andrade
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFCG

Histologia do Sistema Respiratório
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula.
Máximo de 2,0
pontos;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Tópico1 (0,5 ponto) - Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Tópico 2 (0,5 ponto) - Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano,
desenvolvendo a aula no tempo previsto.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida de acordo com o Plano de Aula como meio auxiliar na abordagem e
compreensão do tema da aula.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Faz uso ou sita metodologias ativas como método de aprendizado e
fixação de conteúdo.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato.
Máximo de 3,0
pontos;

Tópico 1 (0,5 ponto) - Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo estabelecido
no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar.
Tópico 2 (1,0 ponto) -Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.
Tópico 3 (1,0 ponto) - Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Tem capacidade de interagir com questionamentos ao público
interagindo durante o momento da aula.

3. Conhecimento
teórico. Máximo de
5,0 pontos.

Tópico 1 (0,5 ponto) - Situa o tema no seu contexto de produção, relacionando-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural dos estudantes, e
utiliza, direta ou indiretamente, as referências indicadas no plano.
Tópico 2 (1,0 ponto) - Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza na
comunicação, além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Apresenta e argumenta suas ideias com coerência.
Tópico 4 (1,0 ponto) - Têm domínio sobre o assunto abordado correlacionando com a vida
profissional do acadêmico que será formado
Tópico 5 (0,5 ponto) - Apresenta o assunto com olhar crítico buscando correlação com
outras áreas de conhecimento.
Tópico 6 (1,5 ponto) - Demonstra domínio do conteúdo e segurança na exposição.

ASSINATURAS:

04 de ______________
Arapiraca
Maio de 2022.
_________________________________
– AL, ____
Cidade
___________________________
Examinador(a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
CAMPUS ARAPIRACA / SEDE
5 - Morfologia - Anatomia, Histologia, Biologia Celular e Embriologia

UFAL

C8

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
Paulo Pardi
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UNILUS/USP

Histologia do Aparelho Reprodutor Feminino
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula.
Máximo de 2,0
pontos;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Tópico1 (0,5 ponto) - Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Tópico 2 (0,5 ponto) - Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano,
desenvolvendo a aula no tempo previsto.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida de acordo com o Plano de Aula como meio auxiliar na abordagem e
compreensão do tema da aula.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Faz uso ou sita metodologias ativas como método de aprendizado e
fixação de conteúdo.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato.
Máximo de 3,0
pontos;

Tópico 1 (0,5 ponto) - Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo estabelecido
no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar.
Tópico 2 (1,0 ponto) -Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.
Tópico 3 (1,0 ponto) - Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Tem capacidade de interagir com questionamentos ao público
interagindo durante o momento da aula.

3. Conhecimento
teórico. Máximo de
5,0 pontos.

Tópico 1 (0,5 ponto) - Situa o tema no seu contexto de produção, relacionando-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural dos estudantes, e
utiliza, direta ou indiretamente, as referências indicadas no plano.
Tópico 2 (1,0 ponto) - Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza na
comunicação, além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Apresenta e argumenta suas ideias com coerência.
Tópico 4 (1,0 ponto) - Têm domínio sobre o assunto abordado correlacionando com a vida
profissional do acadêmico que será formado
Tópico 5 (0,5 ponto) - Apresenta o assunto com olhar crítico buscando correlação com
outras áreas de conhecimento.
Tópico 6 (1,5 ponto) - Demonstra domínio do conteúdo e segurança na exposição.

ASSINATURAS:

Arapiraca
_________________________________
– AL, ____
06 de ______________
Maio de 2022.
Cidade
___________________________
Examinador(a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
CAMPUS ARAPIRACA / SEDE
5 - Morfologia - Anatomia, Histologia, Biologia Celular e Embriologia

UFAL

C8

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
Fernanda Miguel de Andrade
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFCG

Histologia do Aparelho Reprodutor Feminino
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula.
Máximo de 2,0
pontos;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Tópico1 (0,5 ponto) - Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Tópico 2 (0,5 ponto) - Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano,
desenvolvendo a aula no tempo previsto.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida de acordo com o Plano de Aula como meio auxiliar na abordagem e
compreensão do tema da aula.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Faz uso ou sita metodologias ativas como método de aprendizado e
fixação de conteúdo.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato.
Máximo de 3,0
pontos;

Tópico 1 (0,5 ponto) - Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo estabelecido
no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar.
Tópico 2 (1,0 ponto) -Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.
Tópico 3 (1,0 ponto) - Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Tem capacidade de interagir com questionamentos ao público
interagindo durante o momento da aula.

3. Conhecimento
teórico. Máximo de
5,0 pontos.

Tópico 1 (0,5 ponto) - Situa o tema no seu contexto de produção, relacionando-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural dos estudantes, e
utiliza, direta ou indiretamente, as referências indicadas no plano.
Tópico 2 (1,0 ponto) - Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza na
comunicação, além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Apresenta e argumenta suas ideias com coerência.
Tópico 4 (1,0 ponto) - Têm domínio sobre o assunto abordado correlacionando com a vida
profissional do acadêmico que será formado
Tópico 5 (0,5 ponto) - Apresenta o assunto com olhar crítico buscando correlação com
outras áreas de conhecimento.
Tópico 6 (1,5 ponto) - Demonstra domínio do conteúdo e segurança na exposição.

ASSINATURAS:

Arapiraca
06 de ______________
_________________________________
– AL, ____
Maio de 2022.
Cidade
___________________________
Examinador(a)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE DOCENTES DO MAGISTÉRIO SUPERIOR
EDITAL Nº 77 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2021 PUBLICADO NO D.O.U. EM 01/12/2021
CAMPUS ARAPIRACA / SEDE
5 - Morfologia - Anatomia, Histologia, Biologia Celular e Embriologia

UFAL

C8

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
Jeymesson Raphael Cardoso Vieira
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
UFPE

Histologia do Aparelho Reprodutor Feminino
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula.
Máximo de 2,0
pontos;

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Tópico1 (0,5 ponto) - Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Tópico 2 (0,5 ponto) - Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no plano,
desenvolvendo a aula no tempo previsto.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida de acordo com o Plano de Aula como meio auxiliar na abordagem e
compreensão do tema da aula.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Faz uso ou sita metodologias ativas como método de aprendizado e
fixação de conteúdo.

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato.
Máximo de 3,0
pontos;

Tópico 1 (0,5 ponto) - Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo estabelecido
no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais poderá atuar.
Tópico 2 (1,0 ponto) -Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.
Tópico 3 (1,0 ponto) - Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Tópico 4 (0,5 ponto) - Tem capacidade de interagir com questionamentos ao público
interagindo durante o momento da aula.

3. Conhecimento
teórico. Máximo de
5,0 pontos.

Tópico 1 (0,5 ponto) - Situa o tema no seu contexto de produção, relacionando-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural dos estudantes, e
utiliza, direta ou indiretamente, as referências indicadas no plano.
Tópico 2 (1,0 ponto) - Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza na
comunicação, além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.
Tópico 3 (0,5 ponto) - Apresenta e argumenta suas ideias com coerência.
Tópico 4 (1,0 ponto) - Têm domínio sobre o assunto abordado correlacionando com a vida
profissional do acadêmico que será formado
Tópico 5 (0,5 ponto) - Apresenta o assunto com olhar crítico buscando correlação com
outras áreas de conhecimento.
Tópico 6 (1,5 ponto) - Demonstra domínio do conteúdo e segurança na exposição.

ASSINATURAS:

Arapiraca
_________________________________
– AL, ____
06 de ______________
Maio de 2022.
Cidade
___________________________
Examinador(a)

