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EDITAL Nº 91/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio
da Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021 e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto,
conforme EDITAL PROGEP Nº 87/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Unidade acadêmica: Faculdade de Engenharia Mecânica
1.2. Campus de atuação: Glória ,localizado na cidade de Uberlândia / MG.
1.3. Descrição da vaga:

. Área/subárea Número de vagas Qualificação Mínima Exigida Regime de trabalho

. Projetos e Sistemas Mecânicos 01 (uma) Mestrado em engenharia com graduação em Engenharia Mecânica ou Mecatrônica ou Aeronáutica. 40 (Quarenta) horas semanais

1.4. Disciplinas a serem ministradas: Qualquer disciplina sob a responsabilidade da Faculdade de Engenharia Mecânica, correlatas à área do processo seletivo.
1.5. Conteúdo programático:
I - Mecânica do Voo
a) Estabilidade Estática Longitudinal
b) Estabilidade Dinâmica Longitudinal
c) Trimagem em Voo Nivelado
II - Desempenho em Voo de Aeronaves
a) Desempenho em Voo de Cruzeiro e Manobras
b) Desempenho em Decolagem e Aterrissagem
c) Diagrama Payload-Range
III - Manutenção Aeronáutica
a) Manutenção, Manutenção Preventiva, Modificações e Reparos em Aeronaves
b) Registros Primários e Secundários de Manutenção Aeronáutica
c) Regulamentação das Empresas de Manutenção Aeronáutica
IV - Regulamentação Aeronáutica
a) Regulamentos e Legislação Aeronáutica Brasileira
b) Certificação de Produtos Aeronáuticos
c) Certificação de Empresas e Serviços Aeronáuticos
1.6. Referencial bibliográfico:
I - Mecânica do Voo
a) ETKIN, B., REID, L. D. Dynamics of flight: stability and control. 3rd ed. New York: Wiley, 1995.
b) OGATA, K. Engenharia de controle moderno. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1982.
c) YECHOUT, T. R. et al. Introduction to aircraft flight mechanics: performance, static stability, dynamic stability, and classical feedback control. Reston, 2003
II - Desempenho em Voo de Aeronaves
a) ASSELIN, M. An introduction to aircraft performance. Reston: AIAA, 1997.
b) FILIPPONE, A. Flight performance of fixed and rotary wing aircraft. Reston: AIAA, 2006.
III - Manutenção Aeronáutica
a) U.S. Department of Transportation. Federal Aviation Administration. Acceptable methods, techniques, and practices: aircraft inspection and repair. New York: Skyhorse,

2001.
b) KROES, M. L. et al. Aircraft maintenance and repair. 6th ed. New York: Glencoe, 1993.
c) LOONG, M., Essential of airplane maintenance. Lexington: BookSurge, 2006.
IV - Regulamentação Aeronáutica
a) DE FLORIO, F. Airworthiness: an introduction to aircraft certification. 2nd ed. Amsterdam: Butterworth Heinemann, 2006.
b) AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC 21. Certificação de produto aeronáutico. 2009.
c) Disponível em: Acesso em: 20 jul. 2017.AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (Brasil). Regulamento Brasileiro de Aviação Civil RBAC 119. Certificação: operadores regulares

e não regulares. 2009.
2. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
2.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. 1ª Fase: Prova escrita Eliminatório e classificatório 1

. 2ª Fase: Prova didática Eliminatório e classificatório 2

. 3ª Fase: Análise de títulos Classificatório 1

2.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Prova escrita 07/11/2021 13h10 Bloco 3Q, no Campus Santa Mônica, na Av. João Naves de Ávila, nº 2121, no Bairro Santa Mônica, na cidade
de Uberlândia/MG - CEP: 38408-100

. Sorteio do Ponto e da Ordem de apresentação para
Prova Didática

07/12/2021 8h00 Sala de reuniões (Segundo andar) Bloco 1DCG Campus Glória

. Prova Didática 08/12/2021 8h00 Sala de reuniões (Segundo andar) Bloco 1DCG Campus Glória

. Entrega de Títulos 10/01/2022 23h59 Por e-mail para femec@mecanica.ufu.br

. Análise de Títulos 11/01/2022 8h00 Sala de reuniões (Segundo andar) Bloco 1DCG Campus Glória

2.2.1. Caso seja necessário realizar outro(s) sorteio(s) de temas, estes ocorrerão em intervalos de 24 horas.
3. PROVA ESCRITA
3.1. A prova escrita será dissertativa e versará sobre 01 tópico que será sorteado a partir de uma lista, envolvendo temas abordados no Programa. Será obrigatório abranger todos

os subtópicos do tópico sorteado.
3.2. Critérios de correção da prova escrita:

. Nº Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação
Máxima

. 1 Pertinência temática e
abordagem teórico conceitual

100. Consistência do referencial teórico-conceitual utilizado para a elaboração do texto e compatibilidade com o tema apresentado (15
pontos); ii. Relevância, que verifica se os argumentos são relevantes para o conteúdo principal a ser tratado para o tema (15 pontos);
iii. Organização: adequação entre o tema, o sequenciamento, a exposição realizada e a delimitação proposta pelo tema (15 pontos);

iv. Suficiência de informações para a interpretação e compreensão do texto produzido (15 pontos).

60 pontos

. 2 Habilidade na expressão
escrita e domínio aos padrões

da língua culta

100. A coesão sequencial, onde verifica-se a adequação do emprego dos modos e dos tempos verbais e dos conectivos, responsáveis
pelo estabelecimento das relações de sentido entre orações (5 pontos); ii. O vocabulário predominante (adequação de termos e
repetições) (5 pontos); iii. A correção ortográfica e gramatical, sendo verificados "erros" de grafia, de pontuação, concordâncias nominal

e verbal, regências nominal e verbal e sintaxe de colocação (5 pontos).

15 pontos

. 3 Capacidade de organização e
planejamento do texto

100. Estruturação do texto, no que diz respeito à apresentação sequencial das partes relacionadas à introdução, ao desenvolvimento e
à conclusão (5 pontos); ii. Capacidade de realizar a progressão do tema com o acréscimo de novas ideias (5 pontos); e,

iii. Estruturação dos parágrafos e a distribuição das ideias nesses parágrafos, evitando a repetição de conceitos e ou afirmações (5
pontos).

15 pontos

. 4 Adequação do tema para a
graduação

i. Adequação do tema para o nível proposto, sendo avaliadas a complexidade, a abrangência e a qualidade dos conceitos utilizados (10
pontos).

10 pontos

. Total 100 pontos

4. PROVA DIDÁTICA
4.1. Prova Didática Pedagógica: O candidato deverá entregar no dia 08/12/2021 às 8h, a cada membro da Comissão Julgadora, na Sala de reuniões (Segundo andar) Bloco 1DCG

Campus Glória, o plano de aula que será apresentado na prova didática, constando referenciais bibliográficos e/ou materiais que serão indicados aos estudantes de graduação.
4.2. Caso o candidato necessite utilizar outros materiais/equipamentos, será de sua responsabilidade providenciá-los e apresentá-los a banca do concurso para a autorização de

uso.
4.3. Recursos que serão disponibilizados para os candidatos: Data-show com computador, Lousa e pincel/giz.
4.4. Recursos que poderão ser utilizados, por conta do candidato: Notebook, Modelos de aeronaves, Anotações próprias, Material Bibliográfico e Recursos Audiovisuais.
4.5. Recursos que NÃO poderão ser utilizados: Não poderá ter ajuda a qualquer recurso externo durante a apresentação.
4.6. Critérios de correção da prova didática:

. Nº Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação
Máxima

. 1 Respeito aos padrões de língua culta i. Habilidade didático-pedagógica e expressão oral e escrita (slides, quadro branco, material
impresso, etc), demonstrando domínio da língua culta (10 pontos);

ii. A adequação do emprego dos modos e dos tempos verbais, concordância nominal e verbal
e vocabulário compatível (adequação de termos e repetições) (10 pontos);

20 pontos

. 2 Tempo de apresentação Referente ao tempo de apresentação, o item será pontuado conforme detalhado abaixo:
i. Respeito ao tempo entre 45 e 50 minutos (10 pontos)

ii. Para cada minuto acima ou abaixo deste tempo será descontado 1 ponto.

10 pontos
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. 3 Capacidade de desenvolvimento objetivo do tema sorteado para a
prova

i. Organização, planejamento e estruturação da exposição do tema, no que diz respeito à
apresentação sequencial das partes relacionadas à introdução, ao desenvolvimento e à

conclusão (15 pontos);
ii. Pertinência temática e abordagem teórico-conceitual (15 pontos).

30 pontos

. 4 Capacidade de articulação das ideias, conceitos, conteúdos e
informações atualizadas sobre o tema durante a apresentação e

arguição.

i. Suficiência e clareza na argumentação durante a apresentação e arguição (10 pontos);
ii. Capacidade de realizar a progressão do tema com o acréscimo de novas ideias (10 pontos).

iii. Complexidade, a abrangência e a qualidade dos conceitos utilizados na organização da
apresentação - nível de graduação (10 pontos).

30 pontos

. 5 Apresentação de plano de aula i. Coesão com o tema proposto e informações essenciais ao desenvolvimento da aula (5
pontos);

ii. Adequação das informações disponibilizadas para a identificação e compreensão dos
objetivos que se pretende atingir ao final da exposição (5 pontos).

10 pontos

. Total 100 pontos

5. ANÁLISE DE TÍTULOS ACADÊMICOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
5.1. A pontuação não será cumulativa, e será considerado apenas o título de maior grau e que seja na área de conhecimento definida no edital, não sendo pontuada a titulação

mínima exigida como requisito à investidura.
5.2. Serão consideradas somente as atividades realizadas no ano vigente do concurso, até a data de apresentação dos documentos, e nos 5 (cinco) anos civis anteriores.
5.3. Os documentos deverão ser apresentados exclusivamente em meio eletrônico, pelo e-mail femec@mecanica.ufu.br . É de responsabilidade do candidato o teor e a

integridade dos documentos digitalizados. Em caso de dúvida motivada e fundamentada quanto à autenticidade ou veracidade do documento, a Unidade poderá solicitar a apresentação do
original para conferência.

5.3.1. Os títulos enviados fora do período previsto serão desconsiderados.
5.3.2. Todos os documentos comprobatórios de títulos deverão ser organizados em um arquivo único em PDF seguindo a sequência na ordem crescente dos itens de cada tabela

de pontuação indicada neste edital.
5.3.3. O(a) candidato(a) deverá apresentar os comprovantes acompanhados por tabela com a pontuação já preenchida, conforme previsto no edital.
5.3.4. Especificar no assunto do e-mail o seguinte: Processo Seletivo Simplificado - [Nome do Candidato]
Tabela 1: Experiência docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 40 pontos

. Item Descrição Forma de comprovação Pontuação

. 1 Disciplina ministrada de graduação ou de pós-graduação stricto sensu na
área de Engenharia.

Declaração da coordenação do referido curso/Instituição de Ensino
Superior ou cópia da carteira de trabalho, ata de posse e/ou contrato

social

0,5 ponto/disciplina/semestre
letivo

. 2 Disciplina ministrada de graduação ou de pós-graduação stricto sensu em
área distinta da Engenharia.

Comprovadas por declaração da IES contendo a relação das disciplinas
com carga horária por semestre

0,25 ponto/disciplina/período
letivo

. 3 Orientação de tese de doutorado defendida, na área de Engenharia. Comprovadas por declaração da IES 1,0 ponto por tese

. 4 Coorientação de tese de doutorado defendida, na área de Engenharia. Comprovadas por declaração da IES 0,5 ponto por tese

. 5 Orientação de dissertação de mestrado defendida, na área de
Engenharia.

Comprovadas por declaração da IES 0,75 ponto por dissertação

. 6 Coorientação de dissertação de mestrado, defendida na área de
Engenharia.

Comprovadas por declaração da IES 0,25 ponto por dissertação

. 7 Orientação de estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso,
iniciação científica, na área de Engenharia.

Comprovadas por declaração da IES 0,25 ponto por orientação

. 8 Participação como membro titular em bancas de defesa de projetos de
fim de curso, estágio supervisionado, trabalho de conclusão de curso.

Comprovadas por declaração da IES 0,25 ponto por participação

. 9 Participação como membro titular em bancas de defesa de dissertação
de mestrado ou tese de doutorado.

Comprovadas por declaração da IES 0,5 ponto por participação

. 10 Coordenação de grupos estudantis: Programa de Educação Tutorial,
Aerodesign, Mini-Baja, Empresa Junior e similares, na área de

Engenharia.

Comprovadas por cópia do termo de outorga ou contrato firmado com a
agência ou empresa

1,0 ponto por coordenação

. 11 Coordenação de projeto de pesquisa financiado por agência de fomento
ou por empresa.

Cópia de termo de outorga ou contrato firmado com agência ou
empresa.

0,5 ponto por coordenação.

. 12 Participação em projeto de pesquisa financiado por agência de fomento
ou por empresa.

Declaração do coordenador do Projeto e cópia de termo de outorga ou
contrato firmado com agência ou empresa.

0,25 ponto por participação

Tabela 2: Experiência profissional não docente nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. Item Descrição Forma de comprovação Pontuação

. 1 Atuação profissional como Engenheiro Cópia de carteira de trabalho ou contrato de trabalho 0,25 ponto por mês

Tabela 3: Experiência em gestão acadêmica nos últimos 5 anos
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. Item Descrição Forma de comprovação Pontuação

. 1 Coordenação de Curso de Pós-graduação lato sensu ou Coordenador de
Extensão que conste no Regimento Interno da Unidade.

A atividade será pontuada se devidamente comprovada por declaração do Diretor ou
ata da reunião do Conselho da Unidade.

0,5 ponto por
semestre

. 2 Coordenação de curso de graduação Cópia de declaração da instituição informando o período 0,5 ponto por
semestre

. 3 Membro de Colegiado ou Conselho das Unidades Especiais de Ensino, de
Curso de Graduação ou de Programa de Pós-graduação

Serão pontuadas as atividades administrativas comprovadas por documento de
homologação do cargo ou por declaração do Diretor / Instituição

0,25 ponto por
semestre

. 4 Membro de NDE - Núcleo Docente Estruturante de Curso de Graduação. Serão pontuadas as atividades administrativas comprovadas por documento de
homologação do cargo ou por declaração do Diretor / Instituição

0,25 ponto por
semestre

. 5 Banca de Concursos Públicos A atividade de membro efetivo será comprovada por documentação emitida pelo
Diretor da Unidade ou pela Instituição

0,25 ponto por
banca

. 6 Banca de Processos Seletivos de docentes. A atividade de membro efetivo será comprovada por documentação emitida pelo
Diretor da Unidade ou pela Instituição

0,25 ponto por
banca

Tabela 4: Atividades de extensão nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. Item Descrição Forma de comprovação Pontuação

. 1 Coordenação de projeto de extensão Cópia de declaração da instituição responsável 1,0 ponto por projeto

. 2 Membro de equipe de projetos de extensão Cópia de declaração da instituição responsável 0,5 ponto por projeto

. 3 Curso de extensão, presencial ou à distância, ministrado Serão pontuadas as participações comprovadas por declaração emitida pela
Instituição

1,0 ponto por curso
ministrado

. 4 Coordenação de organização de eventos de extensão Serão pontuadas as participações comprovadas por declaração emitida pela
Instituição

1,0 ponto por curso evento

. 5 Membro de equipe de organização de eventos de
extensão

Serão pontuadas as participações comprovadas por declaração emitida pela
Instituição

0,5 ponto por curso evento

Tabela 5: Produção científica, técnica, artística ou cultural nos últimos 5 anos, na área do certame
Pontuação máxima da categoria: 20 pontos

. Item Descrição Forma de comprovação Pontuação

. 1 Artigo técnico-científico publicado ou aceito para publicação em periódico com conceito A1 ou A2
ou B1 no sistema QUALIS/CAPES.

Declaração de aceite do artigo. 2,5 pontos por artigo

. 2 Artigo técnico-científico publicado ou aceito para publicação em periódico com conceito B2, B3, B4
ou B5 no sistema QUALIS/CAPES.

Declaração de aceite do artigo. 1,5 ponto por artigo B2 B3,
B4 ou B5

. 3 Artigo técnico-científico publicado ou aceito para publicação em periódico não classificado no
sistema QUALIS/CAPES.

Declaração de aceite do artigo. 0,25 ponto por artigo

. 4 Livro técnico na área de Engenharia e Ciências Exatas, com registro ISBN. Cópia da primeira página do livro com o ISBN 5,0 pontos por livro

. 5 Capítulo de livro técnico na área de Engenharia e Ciências Exatas, com registro ISBN. Cópia do capítulo com o nº de ISBN 1,0 ponto por capítulo

. 6 Patente registrada Cópia das primeiras páginas contendo o nome
dos participantes.

3,0 pontos por patente

. 7 Caderno didático publicado por editora com corpo editorial e ISBN. Cópia das primeiras páginas com número de
ISBN

1,0 ponto por caderno

. 8 Trabalho completo publicado em anais de reunião científica internacional, organizada por associação
científica.

Cópia da primeira página do trabalho 0,5 ponto por trabalho

. 9 Trabalho completo em anais de reunião científica nacional, organizada por associação científica. Cópia da primeira página do trabalho 0,25 ponto por trabalho

. 10 Participação em comissão julgadora ou organizadora de eventos científicos Cópia de declaração emitida pelo presidente do
evento

0,25 ponto por evento

. 11 Premiação ou distinção por atividade técnico-científica concedida por Associações Científicas Cópia de certificado emitida pela Associação. 0,5 pontos por premiação

www.pciconcursos.com.br
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Os trabalhos publicados em coautoria receberão 50% da pontuação dos trabalhos de autoria exclusiva do candidato
Tabela 6: Títulos acadêmicos
Pontuação máxima da categoria: 10 pontos

. Descrição Forma de comprovação Pontuação

. Doutorado na área do
certame

Cópia do diploma ou declaração de conclusão do curso, indicando que não há pendências e que o diploma encontra-se em fase de
expedição

10 pontos

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Em caso de conflito entre o EDITAL PROGEP Nº 87/2021 e o disposto neste edital, devem prevalecer as disposições do primeiro.
6.2. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

MARCIO MAGNO COSTA

EDITAL Nº 96/2021

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Universidade Federal de Uberlândia, no uso de suas atribuições e considerando a delegação de competência que lhe foi outorgada por meio
da Portaria/R/UFU/nº 95, de 05/01/2017, do Reitor da Universidade Federal de Uberlândia, publicada no Diário Oficial da União em 09/01/2017, seção 2, pág. 26; e tendo em vista o que
estabelecem a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, bem como o Decreto nº 7.485, de 18 de maio de 2011, alterado pela Portaria
Interministerial nº 316, de 9 de outubro de 2017, e o Decreto nº 8.260, de 29 de maio de 2014, e o Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019; e também o Estatuto e o Regimento Geral
da UFU, a Resolução CONDIR nº 2/2021 e demais legislações pertinentes, torna públicas as especificações do processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto,
conforme Edital PROGEP nº 87/2021.

1. ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO
1.1. Unidade acadêmica: Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social
1.2. Campus de atuação: Campus Pontal, localizado na cidade de Ituiutaba/ MG.
1.3. Descrição da vaga:

. Área/subárea Número de vagas Qualificação Mínima Exigida Regime de trabalho

. Administração/Gestão da Produção e Operações 1 (uma) Graduação em Administração ou Engenharia de Produção 40 (Quarenta) horas semanais

1.4. Conteúdo programático:
I. Estratégia de operações
II. Planejamento e controle da produção
III. Análise e melhoria de processos
IV. Gestão de estoques, movimentação e armazenagem
V. Gestão de projetos
VI. Gestão da qualidade
VII. Programação linear aplicada à gestão de operações
VIII. Logística empresarial e gestão da cadeia de suprimentos
IX. Previsão de Demanda
X. Administração da Produção e Operações
1.5. Referencial bibliográfico:
I. ARNOLD, J. R. T. Administração de materiais. São Paulo: Atlas, 1999.
II. BALLESTERO, A.L.V. Manual de Organização, Sistemas e Métodos. São Paulo: Atlas, 1998.
III. BURLTON, R. Business Process Management: profiting from process. Indianopolis: SAMS, 2001.
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2. MODALIDADES DE AVALIAÇÃO
2.1. O concurso será composto das seguintes provas e fases:

. Fa s e Av a l i a ç ã o Caráter Peso

. 1ª Fase: Prova didática Eliminatório e classificatório 1

. 2ª Fase: Análise de títulos Classificatório 1

2.2. Cronograma previsto:

. At i v i d a d e Data Horário Local

. Sorteio do ponto para prova Didática Pedagógica e para ordem de
apresentação dos candidatos

08/11/2021 8:00 Reunião online pelo Cisco Webex (o link será enviado aos candidatos pelo e-mail
informado na Inscrição)

. Prova Didática Pedagógica 09 á
12/11/2021

A partir das
8:00

Reunião online pelo Cisco Webex (o link será enviado aos candidatos pelo e-mail
informado na Inscrição)

. Entrega dos Títulos 07/12/2021 8:00 às 18:00 Enviar a documentação por e-mail à coordenação do curso:
coadm@pontal.ufu.br

. Análise dos Títulos 08/12/2021 8:00 às 18:00 Reunião online pelo Cisco Webex

2.3. Caso seja necessário realizar outro(s) sorteio(s) de temas, estes ocorrerão em intervalos de 24 horas.
3. PROVA DIDÁTICA
3.1. A prova será realizada no formato remoto.
3.2. Recursos que serão disponibilizados para os candidatos: Através de link para uma sala oficial do concurso no Cisco Webex no link: https://ufu.webex.com/meet,

disponibilizado aos candidatos um dia antes da prova por mensagem eletrônica via e-mail e também publicado no site www.portalselecao.ufu.br.
3.3. Recursos que poderão ser utilizados, por conta do candidato: O(A) candidato(a) deverá dispor de notebook ou computador próprio com recursos funcionais de áudio e

imagem, bem como sistema operacional Windows e programas de apresentação do tipo Microsoft PowerPoint ou LibreOffice Impress. A apresentação poderá ser realizada por
compartilhamento de tela ou convertida em pdf para carregamento na sala virtual.

3.4. Recursos que NÃO poderão ser utilizados: Não poderá ser feita Projeção de vídeos ou audição de mídias (Filmes e músicas).
3.5. Critérios de correção da prova didática:

. Item Critério Descrição (O que se espera do candidato em cada critério) Pontuação Máxima

. 1 Plano de aula Apresentação da contextualização, objetivos gerais e específicos, metodologia, utilização de Recursos Pedagógicos, tempo
previsto e referencial bibliográfico (10 pontos) 10 pontos

. 2
Desenvolvimento e

consistência teórica e
metodológica

I - Capacidade de abordar o tema da prova com pertinência temática e abordagem teórico-conceitual (10 pontos).
II - Abrangência (5 pontos).

III - Articulação, clareza e coerência de ideias no desenvolvimento do tema (5 pontos).
IV - Adequação do tema para a graduação (5 pontos)

V - Adequação da bibliografia utilizada (5 pontos)

30 pontos

. 3 Objetividade Capacidade de apresentação objetiva e concisa sobre o(s) tema(s) 10 pontos

. 4 Articulação e clareza de
ideias

Capacidade de expressão oral sobre o(s) tema(s) por meio de reflexões acerca de conceitos centrais de forma articulada e com
o domínio a partir de fundamentação teórica pertinente (10 pontos). 10 pontos
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