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CRITERIOS DE AVALIACAO
O Candidate devera apresentar embasamento teorico e conceitual relative ao tema
proposto de forma clara e pertinente, inerente aos padroes exigidos para o ensino na
area de atuag:ao de engenharia de pesca
I

1. Conhecimento
teorico
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2. Capacidade de
raciocmio e expressao

O Candidate devera apresentar capacidade didatico pedagogica na exposigao do piano de
Atua^ao, bem como articular ideias pertinentes ao desenvolvimento da area objeto do
concurso e ao campo de atua?ao do engenheiro de pesca. Linguagem (uso adequado da
terminologia tecnica, clareza, objetividade

3. Capacidade de
articula^ao entre
atividades de ensino,
pesquisa, extensao e
administragao

O Candidate devera atender ao Edital em referencia ao item:
O Plano de Atividades Academicas (PAA) deve estruturar uma proposta de atuagao do
docente no ambito universitario de maneira transversal as atividades de ensino, pesquisa,
pos-graduagao e extensao, possibilitando, ainda, a transposi^ao didatico-pedagogica dos
conteudos das areas de estudos.
b) O processo avaliativo dos docentes da UFAL contempla o desenvolvimento das quatro
fun^oes principals da atividade docente: ensino, pesquisa/pos-graduacao, extensao e
atividades administrativas/gestao colegiada.
c) O Piano de Atividades Academicas devera obrigatoriamente apresentar propostas para
as areas de ensino, extensao e pesquisa e pos-gradua^ao; sendo opcionais as propostas
na area administrativa e/ou de gestao colegiada.

ARAPIRACA-AL,

ASSINATURAS:
:aminador(a)
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e Maio de 2019.
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CRITERIOS DE AVALIAQAO
O Candidate devera apresentar embasamento teorico e conceitual relative ao tema
proposto de forma clara e pertinente, inerente aos padroes exigidos para o ensino na
area de atuagao de engenharia de pesca

2. Capacidade de
raciocmio e expressao

O Candidate devera apresentar capacidade didatico pedagogica na exposigao do piano de
Atuagao, bem como articular ideias pertinentes ao desenvolvimento da area objeto do
concurso e ao campo de atuagao do engenheiro de pesca. Linguagem (uso adequado da
terminologia tecnica, clareza, objetividade

3. Capacidade de
articulagao entre
atividades de ensino,
pesquisa, extensao e
administragao

O Candidate devera atender ao Edital em referencia ao item:
O Plano de Atividades Academicas (PAA) deve estruturar uma proposta de atuagao do
docente no ambito universitario de maneira transversal as atividades de ensino, pesquisa
pos-graduagao e extensao, possibilitando, ainda, a transposigao didatico-pedagogica dos
conteudos das areas de estudos.
b) O processo avaliativo dos docentes da UFAL contempla o desenvolvimento das quatro
fungoes principais da atividade docentefensino, pesquisa/pos-graduagao, extensao e
atividades administrativas/gestao colegiada.
c) O Plano de Atividades Academicas devera obrigatoriamente apresentar propostas para
as areas de ensino, extensao e pesquisa e pos-graduagao; sendo opcionais as propostas
na area administrativa e/ou de gestao colegiada.

ASSINATURAS:

"H—^
Examinador(a)

ARAPIRACA-AL,

Ddrlio Inauu Ms Teixeira

Professor/Pesquisador
------------ EAJ/UFRW-----------SIAPE1221519

de Maiode 2019.
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y CRITERIOS 6k AVALIA^AO

1. Conhecimento
teorico

O Candidate devera apresentar embasamento teorico e conceitual relative ao tema
proposto de forma clara e pertinente, inerente aos padroes exigidos para o ensino na
area de atua^ao de engenharia de pesca

2. Capacidade de
raciocmio e expressao

O Candidate devera apresentar capacidade didatico pedagogica na exposi;ao do piano de
Atuacao, bem como articular ideias pertinentes ao desenvolvimento da area objeto do
concurso e ao campo de atuagao do engenheiro de pesca. Linguagem (uso adequado da
terminologia tecnica, clareza, objetividade

3. Capacidade de
articulagao entre
atividades de ensino,
pesquisa, extensao e
administragao

O Candidate devera atender ao Edital em referencia ao item:
O Plano de Atividades Academicas (PAA) deve estruturar uma proposta de atuagao do
docente no ambito universitario de maneira transversal as atividades de ensino, pesquisa,
pos-graduagao e extensao, possibilitando, ainda, a transposigao didatico-pedagogica dos
conteudos das areas de estudos.
b) O processo avaliativo dos docentes da UFAL contempla o desenvolvimento das quatro
fun^oes principals da atividade docente: ensino, pesquisa/pos-graduagao, extensao e
atividades administrativas/gestao colegiada.
c) O Plano de Atividades Academicas devera obrigatoriamente apresentar propostas para
as areas de ensino, extensao e pesquisa e pos-graduagao; sendo opcionais as propostas
na area administrativa e/ou de gestao colegiada.
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/V
Examinador(a)

de Maio de 2019.

