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O Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás divulga as respostas esperadas
preliminares da prova Teórico-Prática com abordagem discursiva do cargo de TÉCNICO
EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS. Essas respostas serão utilizadas como referência no
processo de correção. Serão também consideradas corretas outras respostas que se en-
caixarem no conjunto de ideias que correspondem às expectativas quanto à abrangência
e à abordagem do conhecimento no que se refere à competência e/ou habilidades na utili-
zação de conceitos e/ou técnicas específicas. Respostas parciais também serão aceitas,
contudo, a pontuação a elas atribuída considerará os diferentes níveis de acerto, quando
for o caso.

RESPOSTAS ESPERADAS

____Questão 01__________________________________________________________

Espera-se que o candidato indique a elaboração de um projeto de extensão como o tipo
mais adequado para a situação proposta, porque a extensão universitária tem como obje-
tivo principal a articulação da universidade com a comunidade externa.

(20 pontos)

____Questão 02_________________________________________________________

Espera-se que o candidato elabore um texto, fundamentado teoricamente, no qual discuta
a problemática da universidade no contexto brasileiro,  destacando seu distanciamento
das comunidades nas quais se insere e apontando em especial a problemática dos cursos
de licenciatura, cada vez mais ociosos em decorrência da desvalorização profissional.

(20 pontos)

____Questão 03__________________________________________________________

Espera-se que o candidato defina quatro objetivos para um projeto de extensão universi-
tária, atentando-se para a temática elencada para a proposta e a forma de exposição dos
objetivos como, por exemplo, divulgar a existência e atuação da universidade junto à co-
munidade local; apresentar os cursos de licenciatura e as formas de ingresso nestes cur-
sos para os estudantes da educação básica da cidade; organizar um evento de abertura
da universidade para a comunidade externa; apresentar os serviços oferecidos pela uni-
versidade à comunidade da cidade, entre outros.

(20 pontos)


