
Universidade Federal do Ceará
Campus da UFC em Russas

Diretoria do Campus

Critérios de avaliação de provas e títulos em concurso público para provimento

de cargos da Carreira do Magistério Superior do Quadro Permanente do

Campus de Russas da UFC, de acordo com a Resolução n° 05/CEPE, de 24

de julho de 2019.

I. Ficha de Avaliação da Prova Escrita

I — CONTEÚDO E DESENVOLVIMENTO DO TEMA

(pontuação máxima do item: 7,50)

Pontuação
Individual
Máxima

Domínio técnico/cientifico/critico/prático dos temas sorteados 3,00

Clareza na abordagem das ideias fundamentais dos

conteúdos dos temas sorteados

3,00

Atualidade dos conteúdos dos temas sorteados /referências

bibliográficas/normas técnicas

1,50

II — REDAÇÃO

(pontuação máxima do item: 2,50)

Pontuação
Individual
Máxima

Estruturação coerente do texto com introdução,

desenvolvimento e conclusão

1,00

Uso adequado de terminologia técnico - cientifica 0,50

Precisão e objetividade 0,50

Correção ortográfica e gramatical 0,50

II. Ficha de Avaliação da Prova Didática

— ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AULA

(pontuação máxima do item: 1,00)

Pontuação
Individual
Máxima

Coerência e adequação do plano de aula com o tema

sorteado e os conteúdos desenvolvidos

1,00

II— APRESENTAÇÃO ORAL

(pontuação maxima do item: 4,00)

Pontuação
Individual
Máxima

Domínio e segurança do conteúdo na exposição 1,00

Desempenho didático e utilização adequada do tempo 1,00
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disponível (mínimo de 45 minutos e máximo de 50 minutos)

Comunicação, clareza, pertinência, objetividade e uso

adequado da linguagem gramatical e cientifica

1,00

Estruturação da aula evidenciando introdução,

desenvolvimento e conclusão, com sequência lógica entre as

ideias apresentadas

1,00

Ill — DESENVOLVIMENTO DO CONTEÚDO

(pontuação máxima do item: 5,00)

Pontuação
Individual
Máxima

Coerência entre o tema, os objetivos de aprendizagem

previstos no plano de aula e os conteúdos desenvolvidos

2,00

Nível de aprofundamento, abordagem das ideias

fundamentais do conteúdo com informações corretas e

apresentação de referências bibliográficas / normas técnicas

2,00

Contextualização e aplicação do conteúdo 1,00

Ill. Ficha de Avaliação da Defesa do Projeto de Pesquisa ou de

Extensão

I — APRESENTAÇÃO E DEFESA DO PROJETO

(pontuação máxima do item: 10,00)

Pontuação
Individual
Máxima

Capacidade do candidato de elaborar e desenvolver projetos

na área de conhecimento ou setor de estudo e estender seus

benefícios A graduação e/ou A pós-graduação

4,00

Domínio e segurança do tema 2,00

Viabilidade e aplicação e aspectos éticos do projeto 2,00

Respostas efetivas aos eventuais questionamentos da

Comissão Julgadora

2,00

IV. Ficha de Avaliação da Prova Prática ou Prática-Oral

— PROVA PRATICA OU PRATICO - ORAL

(pontuação máxima do item: 10,00)

Pontuação
Individual
Máxima

Domínio e segurança 2,50

Coerência e adequação da atividade, redação do relatório ou

da exposição oral com o tema

2,50

Capacidade e criatividade do candidato na(s) tarefa(s) que

envolva(m) elaboração, execução ou criticas sobre

conhecimentos práticos compatíveis com a área de

conhecimento ou setor de estudo

2,50

Adequação ao tempo disponível 0,50

Respostas efetivas aos eventuais questionamentos da

Comissão Julgadora

2,00
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V. Tabela de Avaliação de Títulos

I — FORMAÇÃO ACADÊMICA, PRODUÇÃO CIENTÍFICA,

TÉCNICA E ARTÍSTICA

(pontuação máxima do item: 5,00)

Pontuação
Individual
Máxima

Pós — Graduação:

- Mestrado: 0,3

- Doutorado: 1,0

1,0

Produção técnico-cientifica relativa aos últimos 5 anos:

- Artigos publicados em periódicos pertencentes à grande área

da CAPES correspondente ao setor de estudos do concurso:

1,0 por artigo

- Capitulo de livro no setor de estudos: 0,5 por capitulo de livro

- Livro no setor de estudos: 1,0 por livro

- Patentes concedidas: 1,0 por patente concedida

-Artigos completos publicados em anais de eventos

indexados: 0,5 por artigo

- Produção técnica (relatórios técnicos, de pesquisa, de

extensão e similares): 0,1 por atividade

4,0

II — EXPERIÊNCIA DIDÁTICA OU TÉCNICO /

PROFISSIONAL: ATIVIDADES PROFISSIONAIS

DOCENTES

(pontuação máxima do item: 5,00) 

Pontuação
Individual
Máxima

Magistério superior: 0,5 por disciplina semestral ministrada 2,0

Orientações ou co-orientações:

- Orientação de tese de doutorado: 0,5 por orientação

- Co-orientação de tese de doutorado: 0,3 por co-orientação

- Orientação de dissertação de mestrado: 0,3 por orientação

-Co-orientação de dissertação de mestrado: 0,1 por

co-orientação
-Orientação de monografia de especialização: 0,1 por

orientação

- Orientação de graduação: 0,1 por orientação

1,5

Experiência profissional e/ou técnico cientifica no setor de

estudos:

- Coordenação de projetos de pesquisa ou extensão: 0,5 por

projeto
- Participação em projetos de pesquisa ou extensão: 0,2 por

projeto
- Estágio pós — doutoral: 0,5

- Bolsa de pós-graduação concedida por órgão público de

fomento: 0,1

- Participação em programas de iniciação cientifica (IC), PET,

Extensão, mobilidade acadêmica e outras bolsas de

1,5

3/4Tabela Critérios de Avaliação de Provas e Títulos (1671687)         SEI 23067.048841/2020-81 / pg. 3Tabela de títulos - Critérios de avaliação (2853045)         SEI 23067.005255/2022-11 / pg. 3



natureza acadêmica: 0,1 por atividade

- Prêmio recebido por mérito profissional dado por entidade

cientifica ou profissional: 0,2

Russas, 25 de novembro de 2020

Prof. Dr. Lindberg Lima Gonçalv

Diretor do Campus da UFC em Russas
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