
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DIDÁTICO: _____________________________ 
 

Planilha de Avaliação da Prova Escrita - Concurso Público para ingresso no Magistério Superior 

1. Domínio Técnico - Científico do ponto sorteado 
Introdução (apresentação e importância do tema) 
Desenvolvimento do tema 

 
6.0 

2. Estrutura coerente do texto  
Organização Lógica 

2.0 

3. Clareza e precisão de linguagem  
Vocabulário Adequado 
Clareza nas descrições e argumentações 

2.0 

 

Candidato:.............................................................................................................................................. 

 

Examinador:............................................................................................................................................ 

 

Observações: (anular o espaço abaixo em caso de não utilização) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

Assinatura:                                                                                       Data:...........................Hora:................. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DIDÁTICO: _____________________________ 

 
Planilha de avaliação da prova didática - Concurso público para ingresso no Magistério Superior 

1. Domínio Técnico - Científico do ponto sorteado 3.5 
1.1. Apresentação do tema 0.75 
1.2. Terminologia Adequada 0.75 
1.3. Conhecimento Científico /Domínio do tema 2,0 

2. Capacidade do candidato relativa à utilização dos recursos de 
comunicação e técnicas de ensino  

1,5 

2.1. Clareza na oratória 0.5 
2.2. Uso adequado de técnicas de ensino  0.5 
2.3.  Uso adequado de recursos de apoio didático (exemplos: quadro, 

data-show) 
0,5 

3. Execução do plano de aula  2,0 
3.1. Organização Lógica/ Estruturação da aula 0,5 
3.2. Avaliação da aula 0,5 
3.3. Referências 0,5 
3.4. Alcance de objetivos 0,5 

4. Cumprimento do tempo da aula 1.0 
4.1. Uso adequado do tempo  1.0 

5. Comportamento ético, criatividade e expressividade 1,0 
5.1. Comportamento ético 0,3 
5.2. Criatividade 0,3 
5.3. Expressividade (gestos, movimentação) 0,4 

6. Capacidade de estimular e facilitar o aprendizado do aluno  1,0 
6.1. Capacidade de estimular a participação do aluno 0,5 
6.2. Capacidade de facilitar o aprendizado do aluno 0,5 

 

Candidato:.............................................................................................................................................. 

Examinador:............................................................................................................................................ 

Observações: (anular o espaço abaixo em caso de não utilização) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

 

Assinatura:                                                                                       Data:........................... Hora:.................. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
DEPARTAMENTO DIDÁTICO: _____________________________ 
 

Planilha de avaliação de Defesa de Produção Intelectual - Concurso público para ingresso no 
Magistério Superior 

1. Pertinência das atividades de ensino na graduação e pós-
graduação propostas pelo candidato para a área de 
conhecimento do concurso. 

3.0 

2. Pertinência das atividades de pesquisa propostas pelo 
candidato para a área de conhecimento do concurso, 
considerando coerência, consistência e relevância do projeto 
de pesquisa. 

2.0 

3. Pertinência das atividades de extensão considerando 
relevância, metodologia de ação e resultados esperados, 
atendendo a resolução 025/2008 da UFSM.  

2.0 

4. Capacidade de reflexão do candidato sobre a própria trajetória 
de formação, assim como a factibilidade de suas propostas 
considerando o uso adequado do tempo na defesa oral da 
produção intelectual. 

3.0 

 

Candidato:.............................................................................................................................................. 

Examinador:............................................................................................................................................ 

Observações: (anular o espaço abaixo em caso de não utilização) 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

 

Assinatura:                                                                                       Data:...........................Hora:.................. 




