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PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA 
 
 
 

De acordo com a DELIBERAÇÃO Nº 097/2009 do COEPEA, a  prova didática terá natureza pública e será 
gravada para efeito de registro e avaliação, sendo vedada somente aos demais concursantes, e será 
realizada como segue: 
 
I. No dia e hora estabelecidos no cronograma do concurso, a Banca Examinadora, diante dos candidatos 
presentes, fará o sorteio da ordem de realização da prova e de um (1) ponto para cada candidato ou de 
um (1) ponto comum a todos, com base na relação referida no artigo 17; 
 
II. A prova iniciar-se-á no mínimo 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prova anterior e do 
sorteio do respectivo ponto; 
 
III. A prova constará de uma aula com duração de 50 (cinquenta) minutos. 
 
Art. 24 O julgamento da prova didática será realizado mediante a atribuição por examinador de nota na 
escala de 0 (zero) a 10 (dez), com uma casa decimal. 
 
§ 1º A nota final, lançada em planilha, será obtida pela média aritmética daquelas atribuídas pelos 
examinadores, e, será divulgada, na Unidade Acadêmica, tão logo 
sejam concluídos os trabalhos de julgamento. 
 
§ 2º Será considerado aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) nessa prova. 
 
 
 
 
 
 

Observações gerais: 
 
 
Os recursos didáticos que o candidato poderá fazer uso durante a Prova Didática 
estarão disponíveis em sala de aula e são os seguintes: Quadro verde com giz, computador com 
projetor multimídia. Não será disponibilizado qualquer outro tipo de recurso didático.  
 
Em caso de falta de energia elétrica independente de responsabilidade da FURG, a 
prova ficará suspensa por até 15 minutos. Decorrido este prazo, sem o retorno da 
luz, o candidato deverá prosseguir na sua prova, mesmo sem os recursos que 
necessitem de energia elétrica. 
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Planilha de Avaliação do Candidato 

 

1 - Nome do Candidato Avaliado: 

 

2 - Data e Horário da Avaliação: 

4 – PROVA DIDÁTICA 

Plano de aula (até o máximo de 1,5 pontos)  

Domínio do conteúdo (até o máximo de 3,0 pontos)  

Clareza na exposição de conteúdos (até o máximo de 2,0 pontos)  

Organização e abordagem do conteúdo (até o máximo de 2,5 pontos)  

Uso adequado de recursos de apoio (até o máximo de 0,5 pontos)  

Adequação ao tempo de aula (até o máximo de 0,5 pontos)  

Total da pontuação obtida na Prova Didática  

Observações 

Nome do Avaliador  

Assinatura do Avaliador  

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


