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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.

1. Conhecimento
teórico
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2. Capacidade de
raciocínio e expressão
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3. Capacidade de
articulação entre
atividades de ensino,
pesquisa, extensão e
administração

•
•
•
•
•
•
•

EXAMINADOR
INSTITUIÇÃO
Fábio Roberto Dametto
UFRN
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Apresentação de planos de ensino, pesquisa e extensão: coerentes, articulados e
com objetivos definidos;
Linguagem acadêmica: objetividade, clareza e precisão.
Normas da ABNT.
Conhece a estrutura curricular do curso de Odontologia?
Conhece o projeto político pedagógico do curso?
Sabe o que é um NDE, colegiado de curso, ou outras posições administrativas?
Financiamento: Instituições de fomento no estado?
Sabe propor atividades de ensino, pesquisa e extensão que possam estar
relacionados com a disciplina de Endodontia.

Objetividade, clareza, precisão e correção no uso da língua;
Postura, capacidade de síntese e oratória.
Demonstra habilidade na elaboração de respostas aos questionamentos dos
examinadores, demonstrando segurança e conhecimento no uso de termos e
conceitos, com objetividade, correção e coerência.
Adequar o conteúdo em uma sequência lógica sem perder o raciocínio.
Demonstrar segurança e conhecimento durante a apresentação.

Articula o projeto de atuação profissional com a área de conhecimento objeto do
concurso;
Prevê participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e em
atividades de administração acadêmica para inserção no contexto institucional.
Articula as propostas feitas aos projetos institucionais da Ufal e/ou do
Departamento ou Unidade especializada à qual se candidata;
Apresenta novos enfoques, contribuindo para a consolidação e desenvolvimento
da área.
Estabelece metas?
Proposta estimula o acadêmico pelo interesse da especialidade de Endodontia?
Ou na pesquisa ou extensão?
Trabalha a transversalidade às atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e
extensão?

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 06 de maio de 2022.
Cidade

___________________________
Fábio Roberto Dametto
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Fábio Roberto Dametto
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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
LILIAN KARINE CARDOSO GUIMARÃES
UFRN
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Conhecimento teórico Apresentação de planos de ensino, pesquisa e extensão: coerentes, articulados e com
objetivos definidos;
Linguagem acadêmica: objetividade, clareza e precisão.
Normas da ABNT.
Conhece a estrutura curricular do curso de Odontologia?
Conhece o projeto político pedagógico do curso?
Sabe o que é um NDE, colegiado de curso, ou outras posições administrativas?
Financiamento: Instituições de fomento no estado?
Sabe propor atividades de ensino, pesquisa e extensão que possam estar relacionados
com a disciplina de Endodontia.

2. Capacidade de
raciocínio e expressão

Objetividade, clareza, precisão e correção no uso da língua;
Postura, capacidade de síntese e oratória.
Demonstra habilidade na elaboração de respostas aos questionamentos dos
examinadores, demonstrando segurança e conhecimento no uso de termos e conceitos,
com objetividade, correção e coerência.
Adequar o conteúdo em uma sequência lógica sem perder o raciocínio.
Demonstrar segurança e conhecimento durante a apresentação.

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

Articula o projeto de atuação profissional com a área de conhecimento objeto do
concurso;
Prevê participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e em atividades de
administração acadêmica para inserção no contexto institucional.
Articula as propostas feitas aos projetos institucionais da Ufal e/ou do Departamento ou
Unidade especializada à qual se candidata;
Apresenta novos enfoques, contribuindo para a consolidação e desenvolvimento da área.
Estabelece metas?
Proposta estimula o acadêmico pelo interesse da especialidade de Endodontia? Ou na
pesquisa ou extensão?
Trabalha a transversalidade às atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão?

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 06 de maio de 2022.

__________________________________________________
LÍLIAN KARINE CARDOSO GUIMARÃES DE CARVALHO
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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.

1. Conhecimento
teórico

EXAMINADOR
INSTITUIÇÃO
ALEX JOSÉ SOUZA DOS SANTOS
UFRN
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Apresentação de planos de ensino, pesquisa e extensão: coerentes, articulados e com
objetivos definidos;
Linguagem acadêmica: objetividade, clareza e precisão.
Normas da ABNT.
Conhece a estrutura curricular do curso de Odontologia?
Conhece o projeto político pedagógico do curso (PPC?
Cita posições administrativas que pode assumir, como NDE, colegiado de curso, ou outras.
Financiamento: Instituições de fomento no estado?
Sabe propor atividades de ensino, pesquisa e extensão que possam estar relacionados com
a disciplina de Endodontia.
Articula sua atuação com as DCN do curso de Odontologia.

2. Capacidade de
raciocínio e expressão

Objetividade, clareza, precisão e correção no uso da língua;
Postura, capacidade de síntese e oratória.
Demonstra habilidade na elaboração de respostas aos questionamentos dos examinadores,
demonstrando segurança e conhecimento no uso de termos e conceitos, com objetividade,
correção e coerência.
Adequar o conteúdo em uma sequência lógica sem perder o raciocínio.
Demonstrar segurança e conhecimento durante a apresentação.

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

Articula o projeto de atuação profissional com a área de conhecimento objeto do concurso;
Prevê participação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e em atividades de
administração acadêmica para inserção no contexto institucional.
Articula as propostas feitas aos projetos institucionais da Ufal e/ou do Departamento ou
Unidade especializada à qual se candidata;
Apresenta novos enfoques, contribuindo para a consolidação e desenvolvimento da área.
Estabelece metas?
Proposta estimula o acadêmico pelo interesse da especialidade de Endodontia? Ou na
pesquisa ou extensão?
Trabalha a transversalidade às atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão?

ASSINATURAS:

Maceió – AL, 06 de maio de 2022.

___________________________
ALEX JOSÉ SOUZA DOS SANTOS

