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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RETIFICAÇÃO Nº 21/2020/PROGEPE
Foz do Iguaçu , 13 de julho de 2020.

No Edital PROGEPE N° 144 de 08 de junho de 2020, publicado no Diário Oﬁcial da União nº
110, seção 3, página 68, em 10 de junho de 2020:
Onde se lê:
1.5.6 QUADRO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA (Pontuação máxima 10,00 pontos)

A vidade

Pontuação

1.5.6.1 - Plano de aula ( Iden ﬁcação do documento; Obje vos;
Até 1,00
Conteúdo a ser ministrado; Métodos / procedimentos empregados
ponto
para ministrar a aula; Recursos didá cos; Métodos / procedimentos de
Avaliação do Aprendizado; e Bibliograﬁa)

1.5.6.2 - A tudes e habilidades (Comunicação e expressão; A tudes e
comportamento ao longo da apresentação; Mo vação)

Até 1,00
ponto

1.5.6.3 - Desenvolvimento da aula (Habilidade em abordar o início da
aula; Exposição dos obje vos da aula; Destaque do conteúdo da aula
dentro do tema proposto.)

Até 4,00
pontos

1.5.6.4 - Tempo de aula (Cumprimento do tempo previsto)

Até 1,00
ponto

1.5.6.5 - Domínio do tema (capacidade de responder as perguntas,
respaldando-se pelos conceitos)

Até 3,00
pontos
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1.5.6.6 - Plano de aula

Até 1,00
ponto

Leia-se:
1.5.6 QUADRO DE PONTUAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA (Pontuação máxima 10,00 pontos)

A vidade

Pontuação

1.5.6.1 - Plano de aula ( Iden ﬁcação do documento; Obje vos;
Até 1,00
Conteúdo a ser ministrado; Métodos / procedimentos empregados
ponto
para ministrar a aula; Recursos didá cos; Métodos / procedimentos de
Avaliação do Aprendizado; e Bibliograﬁa)

1.5.6.2 - A tudes e habilidades (Comunicação e expressão; A tudes e
comportamento ao longo da apresentação; Mo vação)

Até 1,00
ponto

1.5.6.3 - Desenvolvimento da aula (Habilidade em abordar o início da
aula; Exposição dos obje vos da aula; Destaque do conteúdo da aula
dentro do tema proposto.)

Até 4,00
pontos

1.5.6.4 - Tempo de aula (Cumprimento do tempo previsto)

Até 1,00
ponto

1.5.6.5 - Domínio do tema (capacidade de responder as perguntas,
respaldando-se pelos conceitos)

Até 3,00
pontos
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