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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.

UFAL

EXAMINADOR
Carlos Alberto de Vasconcelos
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Conhecimento
teórico
Domínio dos conteúdos elencados/discutidos;
4,0 pontos
Poder de síntese e relação;
Problematização e contextualização local.

INSTITUIÇÃO
UFS

2.

Capacidade de
raciocínio e
expressão
3,0 pontos

Desenvolvimento lógico e encandeamento das ideias;
Desempenho didático-metodológico;
Criatividade e habilidades

3.

Capacidade de
articulação entre
atividades de
ensino, pesquisa,
extensão e
administração
3,0 pontos

Entrelaçamentos da tríade ensino, pesquisa e extensão;
Problematização das questões abordadas e atividades com direcionamentos para realidade
e contexto atual/local;

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 19 de maio de 2022.
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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
André Luís André

INSTITUIÇÃO
UFS

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Conhecimento
Capacidade de elencar e debater categorias geográficas aplicadas ao desenvolvimento
teórico
do ensino, da pesquisa e da extensão universitária.
Deixar claro perspectiva teórica-metodológica
Capacidade de trazer problemáticas contemporâneas.
Capacidade de relacionar escalas distantes e a vida cotidiana (local)

2. Capacidade de
raciocínio e expressão

Capacidade de adotar a linguagem formal e acadêmica de forma adequada.
Capacidade de estabelecer uma lógica e sequência no desenvolvimento das ideias.
Capacidade de estabelecer correlação de ideias.

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

Apresentar proposta factível de ensino, pesquisa, extensão e administração dentro de
uma perspectiva de relação mútua entre estas dimensões da atividade docente.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 19 de maio de 2022.

___________________________
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
Avelar Araujo Santos Junior

INSTITUIÇÃO
UFAL

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Conhecimento
Discutir os conceitos geográficos pertinentes às propostas específicas do Ensino, Pesquisa
teórico
e Extensão.
Abordar conteúdos relevantes para pesquisa e extensão no âmbito do Ensino de
Geografia, destacando aspectos metodológicos sobre a visão sistêmica da ciência
geográfica.
Apresentar os conteúdos sob as perspectivas global, regional e local (estado de Alagoas),
devendo este último assumir destaque e aprofundamento durante a exposição.

2. Capacidade de
raciocínio e expressão

Adotar linguagem adequada observando a sequência lógica da exposição de cada tópico
do PAA.
Adotar comunicação com capacidade de síntese, demonstrando articulação de ideias,
clareza, postura e domínio de conteúdo.
Apresentar os conteúdos de maneira clara e objetiva, demonstrando capacidade de
síntese e de argumentação.
Adotar postura adequada e demonstrar domínio do conteúdo exposto.

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

Exemplificar a relevância prática das experiências de ensino, pesquisa, extensão e
administração.
Abordar tópicos relevantes para o desenvolvimento da pesquisa, ensino e extensão
científica em Geografia, considerando especialmente as contribuições desta disciplina
para o avanço do conhecimento.
Apresentar propostas factíveis de serem realizadas no âmbito institucional do CEDU.

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 19 de maio de 2022.

___________________________
Examinador(a)

