
 Critérios de avaliação da banca examinadora 

Avaliação escrita do Relatório (Banca Examinadora) Insatisfatório Satisfatório Bom Muito 
Bom 

Caracterização (até 1,0 ponto) 0,5 0,7 0,8 1,0 

Foi descrito do que constitui-se o Trabalho de Conclusão de Curso, bem 
como suas particularidades. 

    

Introdução (até 2,0 pontos) 0,5 1,0 1,5 2,0 

Apresenta e contextualiza o tema, a introdução falando sobre o assunto, 
deslocando-se para o tema de seu trabalho; apresenta justificativa e os 
objetivos (geral e específicos) que foram traçados para desenvolver o TCC; 
descreve os procedimentos metodológicos, as técnicas utilizadas, 
mediante justificativa das razões do seu uso; e finaliza descrevendo em 
quantas partes o texto (do desenvolvimento) foi dividido, enfocando os 
principais elementos que compõem a redação destas partes. 

    

Desenvolvimento (até 2,0 pontos) 0,5 1,0 1,5 2,0 

Apresenta os elementos teóricos de base da área do conhecimento 
investigado e/ou vivenciado, bem como, a definição dos termos, conceitos 
e estado da arte pertinentes ao referido campo do TCC. Desse modo, a 
fundamentação teórica, deve ser dividida em tantas partes quantas forem 
necessárias, desde que descreva minuciosamente os elementos teóricos 
de base ao tema/problema. 

    

Análise e Estratégias (até 2,0 pontos) 0,5 1,0 1,5 2,0 

Descreve a realidade encontrada com objetividade (sem interferências, 
juízo de valor, preconceitos e julgamentos pessoais), de maneira 
simultânea, apresenta seu prognóstico, ou seja, potenciais ações e 
estratégias que proporcionarão a correção dos pontos fracos e das 
ameaças identificadas, assim como, aspectos positivos encontrados.  

    

Considerações Finais (até 2,0 pontos) 0,5 1,0 1,5 2,0 

Apresenta sua síntese pessoal, de modo a expressar sua compreensão 
sobre o assunto que foi objeto desse TCC.  Pode-se dizer que é um 
momento de recapitulação dos passos procedidos no TCC e suas 
repercussões no aporte ao conhecimento teórico e prático adquiridos 
durante a formação. 

    

Referências (até 1,0 pontos) 0,5 0,7 0,8 1 

O texto apresenta a totalidade das fontes de informação citadas, ou seja 
livros, revistas, sites, artigos, Constituições (Federal, Estadual e Minicipal), 
Leis, apostilas, entre outras.  A digitação é apresentada dentro das normas 
previstas no Manual de Normas da UFPel. 

    

 
Nota final atribuída ao TCC (X 0,5): …............. 

    

Comentários do professor avaliador: 

Avaliação da Apresentação Oral e Arguição (Banca Examinadora) Insatisfatório Satisfatório Bom Muito 
Bom 

Estruturação e ordenação do conteúdo da apresentação, coerente com o 
relatório. 

1 2 2,5 3 

Elaboração e uso adequado do material de apoio para a apresentação. 1 2 2,5 3 

Clareza e fluência na exposição de idéias. 1 2 2,5 3 

Observância do tempo determinado (de 40 a 50 minutos) 0,5 0,7 0,8 1 

 
Nota final atribuída a apresentação (X 0,2): …............. 

    

Comentários do professor avaliador: 

 


