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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.

1. Conhecimento
teórico

EXAMINADOR
INSTITUIÇÃO
Guilherme de Oliveira Macedo
UFS
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Conhecimento do plano pedagógico do curso de Odontologia da FOUFAL
- Qualidade do projeto de pesquisa e conhecimento sobre estrutura de pós-graduação da
UFAL
- Qualidade do projeto de extensão
- Qualidade do plano de ensino: ementa, conteúdo programático, metodologia de
avaliação de bibliografia recomendada.
- Atividade de gestão

2. Capacidade de
raciocínio e expressão

- Realizar um PAA claro e organizado.
- Realizar apresentação clara e coerente com o PAA apresentado.
- Responder de forma correta e coerente às perguntas realizadas pela banca.
- Raciocínio lógico nas respostas feitas pela banca.
- Uso correto da língua portuguesa.
- Uso adequado do tempo de apresentação.

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

- Articulação clara e consistente entre pesquisa, extensão, graduação e administração.
- Benefício social e acadêmico das atividades propostas.

ASSINATURAS:

Maceió
_________________________________
– AL, ____
06 de ______________
maio de 2022.
Cidade
___________________________
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.

1. Conhecimento
teórico (3.0)

EXAMINADOR
Guilherme José Pimentel Lopes de Oliveira
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ENSINO (1.0)
Conhecimento do plano pedagógico (0.5)

INSTITUIÇÃO
UFU

Qualidade plano de ensino (0.5)
PESQUISA (1.0)
Qualidade Projeto de pesquisa (0.5)
Planejamento de inserção em programas de Pós-graduação e estabelecimento de
parcerias(0.5)
EXTENSÃO (0.6)
Qualidade projeto de extensão (0.6)

Gestão(0.4)
Proposta de atividades de gestão
2. Capacidade de
raciocínio e expressão
(4.0)

PARTE ESCRITA 2.0
Formatação do PAA (2.0)
ARGUIÇÃO 2.0
Apresentação coerente do PAA (1.0)
Raciocínio lógico na resposta as perguntas apresentadas pela banca (1.0)

3. Capacidade de
articulação entre
atividades de ensino,
pesquisa, extensão e
administração (3.0)

Articulação e coerência das atividades docentes propostas (3.0)
Integração Pesquisa e Ensino (0.8)
Integração Pesquisa e extensão (0.8)
Integração Ensino e extensão (0.8)
Integração Administração e ensino (0.6)

Maceió, dia 06 de Maio de 2022

___________________________
Examinador(a)
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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 (3,0)

EXAMINADOR
INSTITUIÇÃO
Sabrina Garcia de Aquino
UFPB
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Conhecimento do plano pedagógico do curso de Odontologia da UFAL
Dentro das atividades de ensino apresentar o plano de curso adequado da disciplina
proposta, contendo ementa, conteúdo programático, metodologia de ensino e de
avaliação, bibliografia recomentada
Dentro das atividades de Pesquisa e Pós-Graduação apresentar:
-proposta de grupos de pesquisa a serem formados ou aos quais pode se engajar
-estruturação e planejamento de projetos de pesquisa
Atividades de Extensão:
-estruturação e planejamento de projetos de pesquisa

Atividades administrativas ou de gestão

2. Capacidade de
raciocínio e expressão
(4,0)

Apresentação do conteúdo programado dentro do período pré-determinado no edital
Formatação do PAA
Domínio do assunto e segurança
Expressão clara, objetiva e uso de língua portuguesa e técnica /científica apropriadas
Raciocínio lógico

3. Capacidade de
articulação entre
atividades de ensino,
pesquisa, extensão e
administração (3,0)

Deficiências na demonstração de articulação/integração entre as quatro funções
principais da atividade docente:
- Ensino e extensão
-Pesquisa e extensão
- Ensino e pesquisa
- Ensino e atividades administrativas
-Benefício social ou produção de dados relevantes e originais a partir das atividades de
pesquisa e de extensão propostas e benefícios para a comunidade acadêmica

ASSINATURAS:

___________________Maceió______________ – AL, __06__ de ________maio______ de 2022.
Cidade

Examinador(a)

