
 

                                                   

 

 

RESOLUÇÃO 034/19 – CAS 

 

  

APROVA E REGULAMENTA O PROCESSO SELETIVO 

PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE PARA A 

FACULDADE DE PATO BRANCO - FADEP 

 

 Considerando os encaminhamentos feitos pela Direção 

Acadêmica; 

 O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

APROVOU E EU DIRETORA GERAL, NO USO DE MINHAS ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, 

SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. Fica aprovado e regulamentado o processo seletivo para contratação de 

pessoal docente na Faculdade de Pato Branco – FADEP, nos termos do Anexo I desta 

Resolução. 

 

 

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições 

em contrário, presentes na Resolução 019/02 – CAS. 

 

                                                      

   Dê-se Ciência. 

      Cumpra-se. 

  

   

    Pato Branco, 14 de novembro de 2019. 

 

 
 
                                                          

           
                                                  
            Kelen Beatris Lessa Mânica 

                                                                                     Diretora Geral        
 
 
 



 
Anexo I da Resolução 034/19 -  CAS de 14 de novembro de 2019 

 
REGULAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DOCENTE 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 Art. 1º A contratação de pessoal docente na FADEP ocorre mediante processo 
seletivo promovido de acordo com as demandas de cada Curso, seja para contratação 
imediata, substituição ou cadastro reserva. 
 Art. 2º. A abertura de processo seletivo é proposta pelas Coordenações de 
Curso e autorizado pela Direção Acadêmica em decorrência de solicitação dos 
colegiados interessados. 

Parágrafo único. A Coordenação de Curso elabora Edital (Anexo I) e envia ao 
GESTA que realiza a publicação para oficializar a oferta da vaga. 
 Art. 3º. À Direção Acadêmica cabe coordenar todas as fases do processo 
seletivo, proporcionando, aos colegiados e às Bancas Examinadoras, as necessárias 
condições materiais para a realização de seu trabalho. 
 Art. 4º. Para ingresso na carreira docente a certificação preferencial é a Stricto 
Sensu, seguida de Lato Sensu, que inclua, no todo ou em parte, a área de estudo 
correspondente a área pleiteada. 
 Art. 5º. A contratação de pessoal docente envolve uma Banca Examinadora 
com as seguintes etapas: Análise de Currículo Lattes; Prova Didática e/ou Prova 
Prática; Prova Escrita; e Entrevista por competências. 

Art. 6 º. Para avaliação do candidato cuja inscrição for aceita, é constituída 
Banca Examinadora, composta por: Coordenação do Curso, que a preside; um 
representante do Núcleo Docente Estruturante do Curso (NDE); um representante do 
Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED); um representante do 
Setor de Gestão e Desenvolvimento de Talentos (GESTA) e Representante da Direção 
Acadêmica. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

 
 Art. 7º. A inscrição deve ser efetuada junto ao Setor de Gestão e 
Desenvolvimento de Talentos (GESTA) a partir de um formulário específico (Anexo II). 
 § 1º No ato da inscrição para o processo seletivo, o candidato deve: 

I. Especificar a área/curso a que pretende concorrer. 
II. Apresentar Currículo Lattes, acompanhado de fotocópia de Diploma 

(Graduação e Pós-Graduação) correspondente à área/curso pretendida.  
 

 § 2º - Caso a diplomação tenha ocorrido no exterior, esta deverá estar 
devidamente revalidada e/ou convalidada no Brasil. 
  



 

Art. 8º. A inscrição pode ser feita pessoalmente ou por e-mail, anexando os 
documentos solicitados no Art. 7º. 

Parágrafo único. Não poderá participar do processo seletivo o candidato que, 
tendo se submetido a outro processo seletivo da instituição, nos últimos seis meses, 
não obteve aprovação.   

Art. 9º. A partir da Análise da Inscrição e do Currículo Lattes, pela Coordenação 
de Curso e Representante do NDE, é realizada a homologação das inscrições com 
publicação em Edital, pelo GESTA.  

§ 1º - Os candidatos com inscrições homologadas serão contatados pelo GESTA 
para a participação nas etapas seguintes. 

§ 2º - No contato com o candidato o GESTA informará se o processo será 
realizado para contratação imediata, substituição ou cadastro reserva com base nas 
informações disponibilizadas pela Coordenação de Curso. 

 
DAS ETAPAS 

 
 Art. 10. O processo seletivo consta de: 

I. Análise de Currículo Lattes (20%); 
II. Prova Escrita (20%); 

III. Prova Didática e/ou Prova Prática (40%); 
IV. Entrevista por Competências (20%). 

 
§ 1º - A partir da Análise da Inscrição e do Currículo Lattes, pela Coordenação 

de Curso e Representante do NDE, é realizada a homologação das inscrições com 
publicação em Edital, pelo GESTA. 

§ 2º - Os candidatos com inscrições homologadas serão contatados pelo GESTA 
para a participação nas etapas seguintes. 

§ 3º - Contra o julgamento da Coordenação de Curso e de Representante do 
NDE, sobre a homologação das inscrições, não cabe pedido de reconsideração destas.   

§ 4º - As etapas seguintes da Prova Escrita, Prova Didática e/ou Prova Prática e 
Entrevista por Competências serão realizadas, preferencialmente, porém não 
obrigatoriamente, na mesma data, a ser agendada pelo GESTA. 
 

DA ANÁLISE DE CURRÍCULO LATTES 
 
 Art. 11. A análise do Currículo Lattes é realizada, previamente à Prova Didática 
e/ou Prática, por Banca Examinadora composta pela Coordenação de Curso e 
Representante do NDE, observados os seguintes aspectos: 

I. Titulação acadêmica; 
II. Experiência no Magistério Superior (Anos); 

III. Experiência Profissional (Anos); 
IV. Trabalhos e publicações na área; 
V. Outros títulos e atividades; 

VI. Convergência da formação e experiência com a área/curso pretendida. 



 

Art. 12. A Banca Examinadora atribuirá pontuação para o Currículo Lattes 
(Anexo III), sendo a nota final a média aritmética das notas atribuídas pelos 
examinadores. 

§ 1º - A análise do Currículo Lattes é utilizada para a homologação das 
inscrições, conforme previsto no Art. 10., § 1º  e § 2º .  

§ 1º - Contra o julgamento da Coordenação de Curso e de Representante do 
NDE, sobre a homologação das inscrições, não cabe pedido de reconsideração destas.   

 
A PROVA ESCRITA 

 
 Art. 13. Prova Escrita é aquela em que o candidato versa formalmente, de 
modo dissertativo-argumentativo, sobre conhecimentos teóricos da área do processo 
seletivo, delimitados pela Coordenação de Curso e que tem relação com a área 
pretendida. 
 § 1º Em caso de haver mais de um candidato para a área, o tema será idêntico 
para todos os candidatos da mesma área de conhecimento. 
 § 2º A Prova Escrita deve ser desenvolvida sem consulta a qualquer material de 
apoio. 
 § 3º A Prova Escrita tem a duração máxima de sessenta (60) minutos. 
 § 4º O formato da Prova Escrita corresponde a um texto dissertativo-
argumentativo, de 20 a 30 linhas, acerca de um tema da área pretendida. 

§ 5º A Banca Examinadora atribuirá pontuação para a Prova Escrita (Anexo IV), 
sendo a nota final a média aritmética das notas atribuídas pelos examinadores. 

§ 6º A análise da Prova Escrita é realizada pela Banca Examinadora composta 
pela Coordenação de Curso e Representante da Direção Acadêmica. 
 § 7º Contra o julgamento da Banca Examinadora sobre a Prova Escrita não cabe 
pedido de reconsideração da nota. 
 
 Art. 14. O GESTA comunica o candidato sobre a data, o local, o horário, com no 
mínimo, dois (02) dias de antecedência. 
 
 

A PROVA DIDÁTICA E/OU PRÁTICA 
 
 Art. 15. Prova Didática e/ou Prática é aquela em que o candidato profere aula, 
sobre um tema informado antecipadamente, excluído o tema da prova escrita. 
 § 1º O candidato é avaliado por sua capacidade de planejamento da aula, de 
comunicação e de síntese, bem como por conhecimento do conteúdo. 
 § 2º Ao iniciar a Prova Didática e/ou Prática, o candidato fornece a cada 
membro da Banca Examinadora o respectivo Plano de Aula (Anexo V). 
 § 3º Os recursos didáticos a serem utilizados são de livre escolha do candidato, 
desobrigando-se a FADEP de fornecê-los, com exceção de projetor multimídia. 



 

 § 4º A Prova Didática e/ou Prática terá duração de 30 minutos, 20 minutos para 
os apontamentos do conteúdo pelo candidato, seguidos de 10 minutos da arguição da 
Banca. 

§ 5º Na Prova Didática e/ou Prática é vedada a presença de candidato 
concorrente. 

§ 6º A Banca Examinadora atribuirá pontuação para a Prova Didática e/ou 
Prática (Anexo VI), sendo a nota final a média aritmética das notas atribuídas pelos 
examinadores. 

§ 7º A análise da Prova Didática e/ou Prática é realizada pela Banca 
Examinadora composta pela Coordenação de Curso, Representante do NDE e Representante 
do NAPED. 

§ 8º Contra o julgamento da banca examinadora sobre a Prova Didática não 
cabe pedido de reconsideração da nota. 
 Art. 16. O GESTA comunica o candidato sobre a data, o local, o horário com no 
mínimo, dois (02) dias de antecedência. 
 

A ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS 
 

Art. 17. A entrevista por competências é o momento em que o candidato, 
respondendo aos questionamentos do GESTA, tem a oportunidade de demonstrar suas 
habilidades comportamentais, a partir de experiências vivenciadas, em situações 
profissionais anteriores.  

§ 1º Os critérios para avaliação das habilidades comportamentais estão 
amparados: 

I. Nos valores da Afya: Foco no Aluno, Gente é tudo pra gente, Espírito 
empreendedor, Ser apaixonado, Inovação, e Qualidade.  

II. Nos “Pilares das Competências”, que são formados pelo Conhecimento, 
Habilidade e Atitude, assim denominados CHA. 

III. Nas atribuições do trabalho docente preconizadas no Regimento Geral e no 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

 
§ 2º A Entrevista por Competências e sua avaliação é realizada por 

Representante do GESTA, podendo, conforme disponibilidade, a Coordenação de 
Curso e Representante do NAPED participarem. 

§ 3º O relatório da entrevista por competências é encaminhado pelo GESTA à 
Coordenação de Curso e à Coordenação do NAPED. 

§ 4º Contra o julgamento do representante do GESTA cabe apenas pedido de 
reconsideração da nota, pela Direção Acadêmica.  

 
 Art. 18. O GESTA comunica o candidato sobre a data, o local e o horário da 
Entrevista por Competências com no mínimo, dois (02) dias de antecedência. 
 

 
 



 

DOS RESULTADOS FINAIS 
 
 Art. 19. A média final, por candidato, é calculada obedecendo à seguinte 
ponderação de notas: da Análise do Currículo Lattes (20%); da Prova Escrita (20%); da 
Prova Didática e/ou Prova Prática (40%); da Entrevista por Competências (20%) (Anexo 
VII). 
 Art. 20. Os candidatos do processo seletivo serão chamados de acordo com a 
ordem de classificação da maior para a menor pontuação.  

Parágrafo único. A validade do resultado do processo encerra quando a 
Coordenação de Curso  decide por um novo Edital.  

Art. 21. No caso de empate, é dada preferência, para fins de contratação ao 
candidato que, pela ordem: 

I. Tiver maior titulação acadêmica; 
II. Obtiver melhor nota, pela ordem, na prova didática, na entrevista e na 

prova escrita; 
III. Tiver maior tempo de magistério em instituições de ensino superior. 

 
 Art. 22. A Coordenação de Curso é responsável por apresentar à Direção 
Acadêmica o processo do candidato classificado com a maior pontuação, a fim de 
obter a autorização para contratação.   
 

Parágrafo único. Cabe à Coordenação de Curso encaminhar ao GESTA o 
processo do candidato classificado com a maior pontuação, contendo:  

I. Autorização formal da Contratação pela Direção Acadêmica1;  
II. Pareceres da banca didática; 
III. Pareceres da prova escrita; 
IV. Relatório da entrevista por competências; 
V. Parecer consolidado. 

 
 Art. 23. O GESTA comunica o candidato sobre o resultado do processo e demais 
informações sobre contratação. 

 
Parágrafo único. O GESTA encaminha o processo autorizado ao Posto 

Avançado Multifuncional da instituição para agendamento dos Exames e demais 
trâmites da contratação. 
 
 Art. 24. Cabe à Direção Acadêmica a supervisão de todas as fases dos processos 
em execução, a responsabilidade pela adoção de imediatas medidas diante de 
situações irregulares e a autorização para contratação.  
 
 

 

                                                           
1
 Formulário de Requisição de Contratação de Docente 



 

DA CONTRATAÇÃO 
 

 Art. 24. A contratação imediata ou não do candidato aprovado, está sujeita a 
demanda da Coordenação de Curso. 
 Art. 25. Após a contratação, a atuação do docente classificado está 
condicionada ao atendimento dos seguintes aspectos: 

I. Desenvolvimento de um Plano de Ação Docente2 elaborado e executado 
pelo NAPED; 

II. Encontro quinzenal com o NAPED e a Coordenação de Curso para 
acompanhamento do trabalho docente no primeiro semestre de atuação; 

III. Participação em capacitações docentes promovidas pela FADEP ou Curso; 
IV. Participação em reuniões de Colegiado do Curso; 
V. Após dois meses de trabalho, nova entrevista com o representante do 

GESTA. 
 
                  § 1º O Plano de Ação docente mencionado no Art. 25.I, deverá ser elaborado 
considerando o Relatório da Entrevista por Competências e os pareceres das demais 
Etapas do processo. 
 
                  § 2º O NAPED deve enviar o Plano de Ação Docente à Direção Acadêmica, 
Coordenação de Curso e ao GESTA. 
 
                 Art. 26. Ao final do semestre o NAPED elabora relatório tecendo parecer 
sobre a atuação do docente a partir do desenvolvimento do Plano de Ação Docente e o 
encaminha à Direção Acadêmica, Coordenação de Curso e ao GESTA. 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 27. Os casos e as matérias omissos neste Regulamento serão resolvidos 

pela Direção Acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Este Plano prevê, inclusive, a ambientação nas Plataformas a serem utilizadas pelos docentes. 



 

ANEXO I. MODELO DE EDITAL 

Edital ___/_____ – Seleção Docente – FADEP  
GESTA – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS 

 
A Faculdade de Pato Branco (FADEP) torna público que estão abertas as inscrições para 
o processo de seleção para a contratação de docente para o Curso de XXXXXXXXXXXX. 
 
 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  
1.1. O processo de seleção visa à contratação de docente para o Curso de 
XXXXXXXXXXX, nas áreas XXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
1.2. O Processo será regido pela Resolução 034/19-CAS e por este Edital e realizado 
pelo Gesta, Naped e Coordenação do Curso de XXXXXXXXXXXX;  
1.3. A seleção dos (as) candidatos (as) será realizada por Banca Examinadora, 
conforme Resolução 034/19-CAS; 
1.4. As provas serão realizadas na Faculdade de Pato Branco – FADEP, sito à Rua 
Benjamin Borges dos Santos, 1100, Bairro Fraron, Pato Branco, PR. 
 
2. DA INSCRIÇÃO  
2.1. Para participar do processo seletivo o candidato deverá fazer sua inscrição até o 
dia XXXXXXXXXX , pelo e-mail para gesta@fadep.edu.br e naped@fadep.edu.br, ou 
presencialmente no GESTA, com os documentos descritos na Resolução 034/19-CAS. 
2.2. Titulação mínima: XXXXXXXXX.  
2.3. Não será aceita inscrição condicional ou posterior inclusão de documentos. 
2.4. Não poderá participar do processo seletivo o candidato que, tendo se submetido a 
outro processo seletivo da instituição, nos últimos seis meses, não obteve aprovação.   
2.5. Para cursos realizados no exterior será exigida comprovação de convalidação por 
instituição de ensino superior brasileira.  
2.6 A partir da Análise da Inscrição e do Currículo Lattes, pela Coordenação de Curso e 
Representante do NDE, é realizada a homologação das inscrições com publicação em 
Edital, pelo GESTA. 
 
3. DA SELEÇÃO 
3.1. Da Análise de Currículo 
3.1.1 O Gesta avaliará o Curriculum Lattes e a respectiva documentação apresentada 
pelos candidatos, habilitando os candidatos que cumprirem os requisitos da inscrição 
para as demais etapas de seleção. 
 
3.2 Da Prova Didática 
3.2.1Tema: XXXXXXXXX. 
3.2.2. A prova didática será desenvolvida conforme descrito na Resolução 034/19-CAS. 
3.2.3. O início das bancas para a prova didática se dará no dia       e a aula deverá 
ser ministrada de acordo com as descrições da Resolução 034/19-CAS. 

mailto:gesta@fadep.edu.br


 

3.2.4. Antes de iniciar a prova didática, o candidato fornecerá a cada membro da 
Banca Examinadora o seu Plano de Aula, observando as instruções definidas quando 
da indicação do tema, que será anexado ao respectivo parecer conclusivo.  
3.3 Da Prova Escrita 
3.3.1 Tema: XXXXXXXXX. 
3.3.2 A prova escrita será desenvolvida conforme descrito na Resolução 034/19-CAS. 
 
3.4. Da Entrevista por Competências 
3.4.1. Após a realização da Prova Didática e Prova Escrita será realizada entrevista pelo 
Representante do GESTA, do candidato, tendo por base os temas da área de 
conhecimento exigida no processo seletivo e levando em consideração, além dos 
aspectos profissionais, as competências exigidas para atuação docente, o perfil 
comportamental do candidato, o projeto de vida acadêmica do candidato e a sua 
disponibilidade de tempo para trabalho na instituição.  
 
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
4.1. A inscrição implicará o compromisso tácito, por parte do inscrito, de aceitar as 
condições estabelecidas para o processo de seleção previstos na Resolução 034/19-
CAS e neste Edital e nas orientações posteriormente passadas pela Banca 
Examinadora.  
4.2. A classificação no processo seletivo não assegura ao candidato direito subjetivo à 
contratação, mas tão somente a expectativa de contratação. 
4.3. Os casos omissos serão decididos pela Direção Acadêmica.  
4.4 Informações adicionais podem ser obtidas no Gesta. 
 

 
Pato Branco, ___ de ___________ de ________. 

 
 
 

_____________________________________ 

Ornella Bertuol 
Direção Acadêmica 

 
____________________________________ 

Jaqueline Bernardi Ferreira 
Coordenação do GESTA 

 
____________________________________ 

(nome do(a) Coordenador(a) de Curso) 
Coordenação do Curso de XXXXXXXXXXX 

 

 

 



 

ANEXO II. FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO DE DOCENTES 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Nome Completo: 

Data de nascimento: 

CPF: 

RG:                                   Órgão Emissor: 

Nacionalidade: 

Endereço Residencial:                                            Cidade:                 CEP: 

Telefone Residencial:                                      Celular: Outro: 

E-mail:  

2. FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Formação/Titulação Instituição Ano de Conclusão 

Doutorado em:   

Mestrado em:   

Especialização em:   

Graduação em:   

3. ATUAÇÃO 

Área pretendida: 

Curso: 

Obs: Apresentar Currículo Lattes acompanhado de fotocópia de Diploma (Graduação e Pós-
Graduação) correspondente à área/curso pretendida. 

4. PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO 

Enviar para: gesta@fadep.edu.br e naped@fadep.edu.br  

Anexar: Ficha de inscrição para recrutamento e seleção de docentes; Currículo Lattes; Fotocópia de 
Diploma (Graduação e Pós-Graduação) 

 

mailto:gesta@fadep.edu.br
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ANEXO III. Parecer da Banca Examinadora para a Avaliação do Currículo Lattes 

 

AVALIAÇÃO DO 
CURRÍCULO LATTES 

 

NOME DO CANDIDATO: 

CURSO/ÁREA PRETENDIDA: 

DATA: 

 
 

QUESITOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
RECEBIDA 

I – Titulação acadêmica; 2,0  

II – Experiência no Magistério Superior (Anos); 3,0  

III – Experiência Profissional (Anos); 2,0  

IV – Trabalhos e publicações na área; 1,0  

V – Outros títulos e atividades; 1,0  

VI - Convergência da formação e experiência com a área/curso 
pretendida. 

1,0  

Total 10,0  

MEMBROS DA BANCA: 

Coordenador de Curso: 

Professor Representante do NDE/Colegiado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV. PARECER DA BANCA EXAMINADORA PARA A AVALIAÇÃO DA PROVA 

ESCRITA 

 

AVALIAÇÃO DA 
PROVA ESCRITA 

 

NOME DO CANDIDATO: 

CURSO/ÁREA PRETENDIDA: 

DATA: 

 
 

QUESITOS PONTUAÇÃO 
MÁXIMA 

PONTUAÇÃO 
RECEBIDA 

Progressão temática (desenvolvimento do tema)  2,0  

Conhecimentos teóricos (profundidade e consistência)  4,0  

Coesão 1,0  

Clareza e Objetividade 1,0  

Norma Culta 2,0  

Total 10,0  

MEMBROS DA BANCA: 

Coordenação de Curso: 

Representante da Direção Acadêmica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V. MODELO DE PLANO DE AULA PARA PROVA DIDÁTICA 

 

PLANO DE AULA 

TEMA/TEMÁTICA DA AULA 
Refere-se ao conteúdo estruturante que consta no 
PLANO DE ENSINO/APRENDIZAGEM da disciplina, 
originado da EMENTA. 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 
Explicitar qual a habilidade e/ou competência a 
ser desenvolvida pelo aluno na aula, considerando 
as DCN’s do curso pretendido. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA AULA 
Devem ser claros e práticos, demonstrando a 
finalidade da aula. 

CONTEÚDO DA AULA 
Descrever o conteúdo da aula prevista, ou seja, o 
que será “visto” na aula. 

METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE ENSINO 

Refere-se ao como o professor irá fazer a sua aula. 
Por exemplo: 
Aula expositiva dialogada. 
Passos: A aula será introduzida através de uma 
situação-problema sobre o tema, objetivando 
instigar as discussões e participação na aula. 

RECURSOS DIDÁTICOS 

Que materiais, ferramentas e espaços serão 
utilizados para a efetivação da aula. Por exemplo: 
1. Livro, apostila, etc.; 
2. Multimídia, lousa digital, etc.; 
3. Laboratório, Biblioteca, etc. 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DA 
AULA 

Ferramenta utilizada para avaliar o processo 
ensino-aprendizagem. Por exemplo: 
Exercícios pré-elaborados pelo professor 

REFERÊNCIAS DE APOIO 

Materiais de base científica utilizados pelo 
professor para a elaboração da aula e que podem 
servir de referência indicativa ao aluno.  Por 
exemplo: 
Bibliografias, Periódicos, Artigos, Sites, etc.  



 

ANEXO VI. PARECER DA BANCA EXAMINADORA PARA A PROVA DIDÁTICA E/OU 

PRÁTICA 

 

 
AVALIAÇÃO DO PROFESSOR EM PROVA DIDÁTICA 

E/OU PRÁTICA 
 

CURSO A QUE SE DESTINA: 

DISCIPLINA OFERTADA: 

NOME DO CANDIDATO: 

COORDENAÇÃO DO CURSO: 

DATA: 

 

QUESITOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 
PONTUAÇÃO 

RECEBIDA 

Plano de Aula com coerência didático-metodológica. 1,0  

Capacidade de organização de ideias, clareza na explicação. 2,0  

Domínio teórico do tema da aula. 2,0  

Capacidade de comunicação, adequação da linguagem e 
postura docente. 

2,0 
 

Inserção de metodologias ativas ao longo da aula. 1,0  

Adequação ao proposto no Plano de Aula. 1,0  

Adequação ao tempo previsto para a aula. 1,0  

                                                               TOTAL 10,0  

PARECER CONCLUSIVO DA BANCA: 

 

 

 

 

 

 

 

MEMBROS DA BANCA: 

Coordenação de Curso: 

Professor NDE/Colegiado/Convidado: 

Representante do NAPED: 

 
 
 
 
 



 

ANEXO VII. Parecer Consolidado da Banca Examinadora 

 

 
PARECER CONSOLIDADO 

CURSO A QUE SE DESTINA: 

DISCIPLINA OFERTADA: 

NOME DO CANDIDATO: 

COORDENAÇÃO DE CURSO: 

DATA: 

 
AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES 

Pontuação da Coordenação de Curso:  

Pontuação do Representante do NDE:  

Média da Pontuação (20%):  

AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA 

Pontuação da Coordenação de Curso:  

Pontuação do Representante da Direção Acadêmica:  

Média da Pontuação (20%):  

AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA E/OU PRÁTICA 

Pontuação da Coordenação de Curso:  

Pontuação do Representante do NDE:  

Pontuação do Representante do NAPED:  

Média da Pontuação (40%):  

AVALIAÇÃO DA ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS 

Pontuação do Representante do GESTA:  

Média da Pontuação (20%):  

 

AVALIAÇÃO CONSOLIDADA 

PONTUAÇÃO DO CURRÍCULO LATTES:  

PONTUAÇÃO DA PROVA ESCRITA:  

PONTUAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA E/OU PRÁTICA:  

PONTUAÇÃO DA ENTREVISTA POR COMPETÊNCIAS:  

MÉDIA DA PONTUAÇÃO:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


