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Critérios Técnicos para Avaliação das Propostas 

 

 
Peso 

Peso 

Final 

A. Em relação à formatação da proposta 5  

1. Resumo não deve ultrapassar 10 linhas 1  

2. Atende às regras de formatação 1  

3. Apresenta linguagem clara e concisa 2  

4. Apresenta as referências indicadas no texto, seguindo a 

norma ABNT 6023/2018. 
1  

   

B. Sobre a experiência do uso das redes sociais para o 

processo de ensino e aprendizagem 
25  

1. Contextualiza claramente a proposta, explicando a 

necessidade dessa intervenção. 
5  

2. Justifica a experiência relatada 5  

3. Apresenta a teoria pedagógica onde se fundamenta 5  

4. Estabelece relações claras dessa proposta com os 

conteúdos/disciplina/módulo ou unidade do curso. 
5  

5. Descreve como ocorre a interação professor-alunos e 

alunos-alunos 
5  

   

C. Aspectos pedagógicos envolvidos 25  

1. Descreve claramente os objetivos educacionais (ensinar, 

consolidar conceitos, exercitar, avaliar etc.) 
5  

2. Descreve as estratégias de ensino e aprendizagem 

adotadas 
10  

3. Descreve o processo de avaliação da aprendizagem 

(como ocorreu, formas de avaliação e evidências de 

aprendizagem). 

10  

   



D. Sobre a realização da experiência (máx. 30 linhas) 15  

1. Descreve a metodologia da proposta de utilização das 

redes sociais no processo de ensino e de aprendizagem: 

etapas, recursos, estratégias, interação etc. 

15  

E. Onde a experiência foi aplicada? (máximo 10 linhas) 5  

1. Descreva o local (se em uma IES, Escola, Curso, 

disciplina, série etc., mas sem mencionar o nome da 

instituição) no qual a proposta foi desenvolvida, bem 

como o período de implantação e duração da experiência.  

5  

   

F. Sobre os participantes da experiência 5  

1. Descreve os atores envolvidos na concepção da 

proposta. 
2,5  

2. Descreve os atores envolvidos na implementação da 

proposta. 
2,5  

   

G. Resultados alcançados 10  

1. Elenca e justifica os resultados obtidos, relacionando-os 

com os objetivos propostos inicialmente. 
10  

   

H. Vídeo de apresentação 10  

1. O vídeo descreve claramente a experiência. 5  

2. O vídeo instrui como outros professores poderiam 

reproduzir a mesma experiência. 
5  

   

TOTAL   

 


