
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CENTRO DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES E CONCURSOS

EDITAL COMPLEMENTAR CGIC Nº 34, DE 12 DE MARÇO DE 2013.

A Universidade Federal de Pelotas, por meio do Centro de Gerenciamento de Informações e 
Concursos, torna pública as Normas Complementares para a Prova Prática do Concurso Público 
para o Magistério Superior, Processos de Nº 23110.008837/2012-05 e 23110.008838/2012-41, 
regido  pelo  Edital  CGIC nº  001,  de  02/01/2013,  publicado  no  Diário  Oficial  da  União  de 
04/01/2013, conforme homologação publicada no Diário Oficial da União de 11/03/2013.

A prova  prática  consiste  na  elaboração  de  uma  proposição  de  aula, 
construída a partir do sorteio de um dos pontos do Programa do Concurso 
e ministrada 24h após o sorteio deste ponto, onde o candidato apresentará 
uma  proposta  de  práxis  da  dança  que  demonstre  articulação  entre 
competências teóricas, artísticas e pedagógicas, além de propriedade na 
construção de um espaço artístico de ensino-aprendizagem. A aula será 
ministrada  para  um grupo  de  alunos  indicados  pelo  Curso  de  Dança-
Licenciatura e deverá ter a duração de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) 
minutos e de, no máximo, 60 (sessenta) minutos. Após este momento o 
candidato  terá  o  prazo  máximo  de  60  (sessenta)  minutos  para  redigir 
relatório  sobre  a  aula,  um  texto  reflexivo  que  articule  os  conceitos 
desenvolvidos,  os  pontos  principais  e  sua  relação  com  uma  prática 
artístico-educativa.
Critérios de avaliação:
1 - Plano e planejamento de aula (0 – 10 pontos); 
2- Capacidade de articular princípios teórico-práticos, conceitos e 
procedimentos metodológicos na aula de dança (0 – 20 pontos); 
3 - Capacidade de construção de uma lógica argumentativa que relacione 
a prática apresentada, o discurso oral e o relatório sobre a aula (0 – 20 
pontos);
4 - Capacidade de articulação entre os processos artísticos pedagógicos na 
aula prática (0 – 20 pontos);
5 - Clareza, coerência e coesão textual no relatório sobre a aula (0 - 20);
6 - Observância ao tempo (0 – 10 pontos).
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