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TFG 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO SEMINÁRIO 1 – 2018.1  

TURMA_______ 

Aluno / DRE: 
 

Título do Trabalho: 
  

 

PROFESSOR 
CONVIDADO:  

 
ORIENTADOR:   

                                                                    NOMES E ASSINATURAS 

Dinâmica 

Cada apresentação terá duração total de 20 minutos. A apresentação do estudante será, no máximo, de 8 minutos. Após a 
apresentação, o professor externo e o orientador comentarão sobre a apresentação, dentro dos critérios estabelecidos pela 
tabela de checagem, no intuito de orientar o desenvolvimento do trabalho para a próxima etapa com, no máximo, 5 
minutos de fala para cada. Os professores do TFG1 não deverão tecer nenhum comentário, uma vez que as considerações 
sobre as apresentações serão feitas na aula seguinte, na disciplina TFG1. 

Objetivos da avaliação preliminar S1 

Avaliar a viabilidade do Plano de Intenções proposto no que se refere a: relevância do tema, localização (quando o caso), 
objetivos do trabalho, análise do conceito, precedentes (teóricos e projetuais), análise de dados específicos (como 
cronograma e estudos de implementação ou programa) e sua problematização. Definir o nível das proposições a serem 
apresentadas no Seminário 2. 

AS COLUNAS À ESQUERDA DA TABELA SÃO PARA LANÇAMENTO DE AVALIAÇÃO DE 0 A 1 ponto (podem-se considerar 
dízimas) / MANTER UMA DAS COLUNAS SEM AVALIAÇÃO (será usada na Avaliação do Seminário 2 (final). 

 
TABELA DE CHECAGEM Breve descritivo do avaliador                            AVALIAÇÃO S1-  PROF. ORIENTADOR 

  
Pertinência do tema para 
um TFG 

 

  
Justificativa/Objetivos 
traçados 

 

  
Avaliação do potencial de 
exequibilidade 

 

  
Eficiência da localização 
para o tema definido 

 

  
Clarividência e eficiência 
do conceito 

 

  
Qualidade da abordagem 
teórica 

 

  
Consistência das análises 
traçadas 

 

  
Coerência da 
problematização 

 

  
Viabilidade dos estudos 
de implementação da 
proposta/programa 

 

  
Cronograma adequado e 
condizente com TFG  

Comentários adicionais (usar o verso se necessário): 

 

 

Data: ___/___/______ 


