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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
Jasete Maria da Silva Pereira
PONTO SORTEADO

INSTITUIÇÃO
IFAL

Gestão de Empreendimentos Turísticos
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

3. Conhecimento
teórico

Observar se o candidato no momento de planejar a aula preocupouse em:
a) Organizar, racionalizar e coordenar a ação docente visando à
articulação entre o (s) objetivos proposto (s);
b) Instigar o aluno a desenvolver o pensamento crítico e
produzir novos sentidos;
c) Propor atividades capazes de provocar nos alunos
entusiasmo, participação, interação e interatividade para
dialogar sobre o tema.
d) Cumprir os objetivos, em função do tempo previsto (50/60m)
Analisar os seguintes aspectos no percurso da aula:
a) Se o candidato (a) foi capaz de expor sobre o tema, trazendo
informações necessárias para ser compreendido (a), fazendo
bom uso do tempo;
b) Se o candidato(a) foi claro(a), coerente e objetivo(a) ao
comunicar os elementos essenciais que envolvem a Gestão
de Empreendimentos Turísticos;
c) Se o candidato fez uso de recursos midiáticos ou interfaces de
comunicação para apoiar sua fala.
Pontos a considerar:
a) Apresentou conceitos de gestão e de empresas turísticas,
atentando para as especificidades destas últimas e de seus
produtos;
b) Elencou os aspectos constituintes do ambiente organizacional
de empreendimentos turísticos e suas variáveis;
c) Expressou naturalidade ao falar sobre o assunto,
demonstrando conhecimento sobre o mesmo;
d) Citou referências teóricas que serviram de embasamento à
aula.

ASSINATURAS:
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8. Gestão de Empreendimento Turísticos

1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

3. Conhecimento
teórico

ASSINATURAS:

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Espera-se neste critério que o candidato:
I.
Distribua adequadamente os assuntos apresentados em relação ao tempo total
de aula;
II.
Conduza com a metodologia, os referenciais e os recursos didáticos propostos
no Plano de Aula;
III.
Conduza a aula em uma sequência lógica com apresentação dos tópicos a
serem discutidos;
IV.
Proponha atividades que estimulem a participação e a reflexão do conteúdo
apresentado;
V.
Faça uso satisfatório dos recursos didáticos e flexibilização frente a imprevistos.
Espera-se neste critério que o candidato:
I.
Apresente o conteúdo de forma clara e objetiva;
II.
Explane sobre o tema sorteado fazendo uso adequado das terminologias
técnicas do turismo e de expressões verbais na norma culta da língua
portuguesa;
III.
Estimule o interesse dos ouvintes a respeito do assunto apresentado;
IV.
Tenha capacidade de sintetizar os assuntos abordados de maneira
compreensível;
V.
Aponte exemplos que possam colaborar com o aprendizado.
Espera-se neste critério que o candidato:
I.
Explane sobre os principais conceitos da gestão de empreendimentos turísticos;
II.
Apresente conteúdo alicerçado aos novos paradigmas do planejamento, da
gestão, do empreendedorismo e da sustentabilidade;
III.
Contextualize o tema no cenário atual e tendências para o futuro;
IV.
Demonstre domínio sobre o conteúdo exposto;
V.
Relacione referências teóricas atreladas ao conteúdo explanado.
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Gestão de Empreendimentos Turísticos
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Capacidade de
planejamento e
organização de aula

2. Capacidade de
comunicação e de
síntese do candidato

3. Conhecimento
teórico

1.1 Apresentação de objetivos claros que sejam exequíveis no tempo de aula proposto
pelo edital;
1.2 Descrição do conteúdo da aula sem distanciamento do ponto;
1.3 Inserção de questionamentos e/ou apontamentos críticos sobre o ponto;
1.4 Proposição de atividade que seja capaz de estimular a participação e a reflexão dos
estudantes sobre o tema abordado no tempo de aula proposto pelo edital;
1.5 Indicação de conteúdo capaz de ser abordado no tempo de aula proposto pelo
edital;
1.6 Registro da metodologia empregada, recursos didáticos necessários e as referências
utilizadas.

2.1 Cumprimento fidedigno do plano de aula durante a exposição frente à banca;
2.2 Uso da norma culta da linguagem;
2.3 Coerência e objetividade na explanação;

3.1 Mobilização coerente e bem articulada de elementos (teorias, abordagens,
conceitos, métodos e técnicas) relevantes na área da gestão de empreendimentos
turísticos;
3.2 Menção às abordagens e/ou teorias críticas relacionadas ao tema;
3.3 Citação de exemplos pertinentes e relevantes para facilitar o entendimento do
conteúdo;
3.4 Naturalidade na explanação e demonstração de autonomia em relação ao material
de apoio utilizado durante a aula;
3.5 Apresentação das referências utilizadas.

ASSINATURAS:

Penedo – AL, 17 de maio de 2022.
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