
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CANDIDATO: (CPF ou MATRICULA)    _____________________________________________________ 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA – LINHA DE PESQUISA: ______________________________________ 
 

Critérios para zerar a prova 

(     ) Fuga total ao tema 

(     ) Arquivo sem identificação de inscrição 

(     ) Desrespeito aos direitos humanos 

(     ) Arquivo fora do formato PDF 

(     ) Arquivo em branco ou corrompido 

(     )  Plágio 

 

QUESTÃO 1                                                                                                                                        2,5 pontos 

Critérios de correção Pontuação 

O candidato definiu processo de pesquisa na/da/sobre a prática pedagógica. Exemplos: parafrasear a 
definição que está no texto, contextualizar como esse processo interfere no ensino, dizer como a teoria e as 
práticas se interferem mutuamente. (0,5) 

 

O candidato desenvolveu/apresentou criticamente o conceito. (1,5)  

Coerência, coesão e uso da norma culta. (0,5)  

TOTAL:  

QUESTÃO 2                                                                                                                                        2,5 pontos 

Critérios de correção Pontuação 

O candidato apresentou, a partir das informações do texto base duas formas distintas de demonstrar o  
processo de pesquisa na/da/sobre a prática pedagógica. Exemplo: usar diagramas, textos, mapas conceituais 
entre outros, para apresentar o conteúdo explicitado no texto. (0,5) 

 

O candidato representou as ideias na forma de novas analogias, metáforas. (1,5)  

Coerência, coesão e uso da norma culta.  (0,5)  

TOTAL  

QUESTÃO 3                                                                                                                                        2,5 pontos 

Critérios de correção Pontuação 

O candidato apresentou um método para trabalhar o tema processo de pesquisa na/da/sobre a prática 
pedagógica. Exemplos: usar estratégias convencionais, leitura, recitação, trabalhos individuais, assim como 
outros métodos como aprendizado cooperativo, ensino recíproco, diálogo, aprendizado por descoberta, etc. 
(0,5) 

 

O candidato descreveu, clara e detalhadamente, a dinâmica da aula e como se dará a participação dos 
estudantes. (1,5) 

 

Coerência, coesão e uso da norma culta.  (0,5)  

TOTAL:  

QUESTÃO 4                                                                                                                                        2,5 pontos 

Critérios de correção Pontuação 

O candidato escreveu sobre a possibilidade de criar algum tipo de ambiente virtual de aprendizagem e que o 
ambiente contemplasse fóruns para vincular a participação de professores e estudantes; vídeos; podcasts; 
múltiplos letramentos; hipermídia etc., utilizando metodologias ativas. (1,0) 

 

O candidato adaptou algumas das ferramentas citadas para atender a heterogeneidade do grupo e descreveu, 
clara e detalhadamente, como seria a dinâmica da aula e como se daria a participação dos estudantes e do 
professor de forma híbrida. (1,0) 

 

Coerência, coesão e uso da norma culta.  (0,5)  

TOTAL:  

 

Nota final 


