
Critérios Orientadores para a Correção da Prova de Conhecimentos Específicos do Edital 
de Seleção do PPGEEB-2018-1 

 
1- Adequação à modalidade padrão da língua portuguesa (correção formal) – 30 pts 
 

Desempenho Critério 

Nulo 
- Inobservância generalizada da norma padrão da língua 
(concordância, ortografia, sintaxe, entre outros) 
- Uso de texto não dissertativo 

Fraco 

- Inobservância recorrente da norma padrão da língua 
(concordância, ortografia, sintaxe, entre outros) 
- Uso de expressões coloquiais inadequadas ao contexto 

Regular 
- Inobservância esporádica da norma padrão da língua 
(concordância, ortografia, sintaxe, entre outros) 

Bom 
- Uso adequado dos recursos formais da norma culta da 
língua, com inadequações pontuais em concordância, 
ortografia, sintaxe, entre outros 

Ótimo 
- Uso excelente dos recursos formais da norma culta da 
língua, com inadequações pontuais em concordância, 
ortografia, sintaxe, entre outros 

 
2 - Clareza e articulação das ideias e questões abordadas acerca da educação, ensino e área de atuação – 30 pts 
 

Desempenho Critério 

Nulo - Texto caótico: sem organização, sem sentido 

Fraco 
- Problemas recorrentes de articulação das idéias com 
uso de expressões ambíguas e/ou inadequadas 
- Uso inadequado da pontuação 

Regular 

- Problemas acidentais de pontuação e articulação de 
idéias 
- Uso ocasional de pontuação correta e de elementos de 
articulação de idéias (conjunções, preposições...) 
- Problemas esporádicos de articulação de idéias 

Bom 

- Demonstrou coerência na articulação das idéias e no 
uso do sistema da língua (pontuação, ortografia, sintaxe 
e outros) 
- Articulação adequada das questões da educação, do 
ensino e ligação com o tema que se propôs a abordar 

Ótimo 

- Demonstrou excelente capacidade de expressar suas 
idéias com clareza, coerência, sentido e propriedade  
- Articulação superior das questões da educação, do 
ensino e do tema a que se propôs a abordar, com 
capacidade de análise e síntese da temática tratada 

 
3 – Pertinência do texto com relação à área específica pretendida pelo candidato – 40 pts 
 

Desempenho Critério 

Nulo 
- Não demonstrou conhecimento da área específica e 
sua articulação com o ensino e/ou com a educação 

Fraco 
- Demonstrou conhecimento irregular da área específica, 
de forma desarticulada e incoerente 

Regular 
- Demonstrou conhecimento da área específica, fez uso 
de bibliografia da área 

Bom 
- Demonstrou conhecimento adequado da área 
específica, fez uso de bibliografia da área 

Ótimo 

- Demonstrou conhecimento excelente de autores e/ou 
temas atuais do ensino da área específica 
- Demonstrou autonomia intelectual e pensamento crítico 

 
OBS – TODOS OS CRITÉRIOS SÃO ANALISADOS TOMANDO TAMBÉM COMO REFERENCIA A ÁREA DE 
PESQUISA E A SUGESTÃO BIBLIOGRAFICA DE CADA PROFESSOR. 

 

Nota Final: 

 

 


