ANEXO VII
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Ficha de Avaliação Individual da Prova Didática (MAGISTÉRIO SUPERIOR)
(ENTREGA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE AULA)
Departamento Acadêmico ou Unidade Acadêmica
Especializada

ESCOLA DE MÚSICA
Identificação

Nome do candidato
Disciplina/área

INSTRUMENTO VIOLINO

Tema da aula
Data
Itens de Avaliação da Prova Didática
0,0 a 2,0 pontos
•

•
•

Plano de Aula

•

Clareza na redação dos elementos do plano (ortografia, regras de
formatação bibliográfica adequadas); atualização e pertinência
das referências utilizadas.
Pertinência dos objetivos propostos com o tema da aula.
Coerência entre objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos,
recursos e avaliação.
Adequação no tratamento do tema ao perfil formativo
estabelecido no projeto pedagógico de um dos cursos nos quais
poderá atuar.
0,0 a 5,0 pontos

Aspectos didático-metodológicos

•
•

•

•

Relaciona o tema da aula com a área/disciplina do concurso e
explicita as suas escolhas teórico-metodológicas.
Aborda o tema de modo a atingir os objetivos propostos no
plano, desenvolvendo a aula no tempo previsto e demonstrando
domínio do conteúdo e segurança na exposição.
Situa o tema no seu contexto de produção, relaciona-o com os
demais componentes curriculares e com o universo sócio-cultural
dos estudantes, e utiliza, direta ou indiretamente, as referências
indicadas no plano.
Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza
na comunicação, além de utilizar de maneira correta a
terminologia e os conceitos da área.
0,0 a 1,0 pontos

Emprego apropriado dos recursos didáticos

•

•

Utiliza recursos adequados ao conteúdo tratado e à metodologia
escolhida, como meio auxiliar na abordagem e compreensão do
tema da aula.
Demonstra habilidade no uso dos recursos escolhidos.
0,0 a 2.0 pontos

Contempla, nas respostas, os pontos levantados nas questões,
demonstrando conhecimento da área/disciplina.
•
Defende e argumenta suas ideias com coerência.
Pontuação da Prova Didática - 5,50
ITEM
•

Arguição

Plano de Aula - Justificativa/Comentários:

Aspectos didático-metodológicos - Justificativa/Comentários:
Emprego apropriado dos recursos didáticos - Justificativa/Comentários:
Arguição - Justificativa/Comentários:
TOTAL DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS ITENS
Nome do Examinador
Assinatura do Examinador

NOTA

ANEXO VII
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Ficha de Avaliação Individual da Prova Didática (MAGISTÉRIO SUPERIOR)
(ENTREGA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE AULA)
Departamento Acadêmico ou Unidade Acadêmica
Especializada

ESCOLA DE MÚSICA
Identificação

Nome do candidato
Disciplina/área

INSTRUMENTO VIOLINO

Tema da aula
Data
Itens de Avaliação da Prova Didática – Etapa II (Execução prática)
0,0 a 0,0 pontos
Plano de Aula

•

Execução prática constante no item 10.10.14.1.2 do edital nº
009/2016.

Aspectos didático-metodológicos

•
•
•

Demonstra correção e adequação dos conceitos da área.
Estilo e adequção da interpretação
Coerência no desenvolvimento interpretativo

Emprego apropriado dos recursos dos recursos
didáticos

•
•
•
•
•
•

Demonstra habilidade no uso dos recursos escolhidos.
Aspectos técnicos
Ritmo
Afinação
Sonoridade
Desenvolvimento no palco

Arguição

•

0,0 a 2,0 pontos

0,0 a 8,0 pontos

Execução prática constante no item 10.10.14.1.2 do edital nº
009/2016.
Pontuação da Prova Didática - Etapa II (Execução prática) – 4,00
ITEM
Plano de Aula - Justificativa/Comentários:
Execução prática constante no item 10.10.14.1.2 do edital nº 009/2016.

Aspectos didático-metodológicos - Justificativa/Comentários:

Emprego apropriado dos recursos didáticos - Justificativa/Comentários:

Arguição - Justificativa/Comentários:
Execução prática constante no item 10.10.14.1.2 do edital nº 009/2016.

TOTAL DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS ITENS
Nome do Examinador
Assinatura do Examinador

0,0 a 0,0 pontos

NOTA

ANEXO VII
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
Ficha de Avaliação Individual da Prova Didática (MAGISTÉRIO SUPERIOR)
(ENTREGA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE AULA)
Departamento Acadêmico ou Unidade Acadêmica Especializada

ESCOLA DE MÚSICA
Identificação

Nome do candidato
Disciplina/área

INSTRUMENTO VIOLINO

Tema da aula
Data
Itens de Avaliação da Prova Didática – Etapa III (Aula prática com aluno)
0,0 a 0,0 pontos
Plano de Aula

•

Aula prática com o aluno constante no item 10.10.14.1.3 do edital nº 009/2016.

Aspectos didático-metodológicos

•

Explicita e contextualiza as suas escolhas teórico-metodológicas, atendo-se aos
aspectos pertinentes da Área do concurso.
Distribui de forma eficiente o tempo de aula e aborda os assuntos em um nível
condizente com a maturidade e proficiência técnica do aluno.

0,0 a 5,0 pontos

•

0,0 a 5,0 pontos
Emprego
apropriado
recursos didáticos

dos

•
•

Identifica os pontos técnico-musicais a serem trabalhados e se utiliza de
metodologias apropriadas
Demonstra correção e adequação no uso da linguagem e clareza na comunicação,
além de utilizar de maneira correta a terminologia e os conceitos da área.
0,0 a 0.0 pontos

Arguição

•

Aula prática com o aluno constante no item 10.10.14.1.3 do edital nº 009/2016.

Pontuação da Prova Didática – Etapa III (Aula prática com aluno) – 4,00
ITEM
Plano de Aula - Justificativa/Comentários:
Aula prática com o aluno constante no item 10.10.14.1.3 do edital nº 009/2016.
Aspectos didático-metodológicos - Justificativa/Comentários

Emprego apropriado dos recursos didáticos - Justificativa/Comentários:

Arguição - Justificativa/Comentários:.
Aula prática com o aluno constante no item 10.10.14.1.3 do edital nº 009/2016.
TOTAL DAS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS ITENS
Nome do Examinador
Assinatura do Examinador

NOTA

