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TFG-2 – FICHA DE AVALIAÇÃO BANCA INTERMEDIÁRIA – 2018.1  

Aluno: 
 

DRE: 
 

Título do Trabalho: 
 

 

 

ORIENTADOR:  

COORIENTADOR  

AVALIADOR EXTERNO:  

AVALIADOR INTERNO 1:  

AVALIADOR INTERNO 2:  
                                                                            NOMES E ASSINATURAS 

 

Dinâmica 

O Professor-orientador presidirá e coordenará a sessão de apresentação e defesa. Cabe a ele preencher a Ficha 
de Avaliação. O conceito aferido ao trabalho apresentado será resultante da média das avaliações emitidas por 
cada um dos componentes da Banca Examinadora, podendo o professor orientador, a seu critério, incluir o seu 
conceito na avaliação. 
A banca possui duração de 1 hora e 15 minutos. O aluno graduando disporá de 20 (vinte) minutos para 
apresentação oral do trabalho, seguidos de outros 40 (quarenta) minutos para a crítica feita por todos os 
membros da Banca. Os 15 minutos seguintes são dedicados à avaliação pública, através desta Ficha. 
 
 

Critérios de Avaliação 

A avaliação do Trabalho Final de Graduação na Etapa Intermediária tem caráter orientador. 
Isto é, ela tem por objetivo sinalizar ao aluno o estágio e a pertinência de desenvolvimento, nesta etapa, do seu 
trabalho em relação aos requisitos exigidos para um Trabalho Final de Graduação nesta Faculdade e, através 
das críticas e sugestões formuladas pelos examinadores, contribuir para que o graduando seja bem sucedido na 
Banca Examinadora Final. 
 
Os parâmetros para a avaliação incluem: 

 Pertinência: se a proposta representa uma contribuição para os temas elencados pelo Programa de 
Curso de TFG e pelo Projeto Pedagógico do Curso; 

 Fundamentação: se a proposta apresenta reflexão conceitual-teórica e metodológica clara; 

 Completude: se a proposta apresenta clareza na definição do tema e problemática, nos seus 
objetivos delineados, no recorte do objeto de estudo, nas diretrizes de trabalho traçadas; 

 Aprofundamento: se a proposta apresenta desenvolvimento que evidencie a sua exequibilidade ou 
aplicabilidade; 

 Clareza: se a forma de representação e recursos técnicos são suficientes para demonstrar o 
problema e soluções; 

 Criatividade: o grau de criação e inovação envolvido na proposta. 
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Avaliação Intermediária 

Nesta etapa a Banca Examinadora assinalará positivamente (+), negativamente (-) ou medianamente (±) a 
avaliação correspondente ao conjunto do trabalho, no quadro abaixo, LEMBRANDO QUE OS ITENS DO QUADRO 
A SEGUIR DEVEM SER DIALETIZADOS em consequencia de trabalhos de diversas escalas e, inclusive, teóricos: 
 

BANCA INTERMEDIÁRIA - AVALIAÇÃO 

Externo Interno 1 Interno 2 
Orientador e 

Co-orientador 
(opicional) 

Critérios 

    Pertinência e contribuição do tema para um TFG 

    Reflexão teórico-conceitual adequada 

    Clareza na definição do tema e problemática 

    Coerência da problematização e análises 

    Avaliação do potencial de exequibilidade proposto 

    Eficiência da localização para o tema definido 

    Viabilidade dos estudos de implementação da proposta 

    Compreensão macro da proposta através da parte gráfica 

    Compreensão macro da proposta através de esquemas/ilustrações 

    Capacidade de síntese e pertinência de sistemas de representação 

 

Indicação à continuidade 

Nesta etapa a Banca Examinadora assinalará EM CONJUNTO A INDICAÇÃO DO RESULTADO da avaliação acima, 
levando em conta a maioria das marcações.  

BANCA INTERMEDIÁRIA –INDICAÇÃO DE CONTINUIDADE 

(            ) 
O trabalho demonstra a capacidade do aluno em formular com criatividade e competência 
o tema proposto, atendendo em grande parte os pré-requisitos exigidos para esta etapa. 

(            ) O trabalho atende em parte os pré-requisitos exigidos para esta etapa. 

(            ) 
O trabalho não atende ainda aos pré-requisitos exigidos para a elaboração desta etapa. 
Exige-se, portanto, que sejam cumpridas, rigorosamente, as exigências apresentadas pela 
Banca. 

 

Comentários adicionais 

Nesta etapa a Banca poderá, quando necessário, formular críticas e sugestões, em comum acordo, anotando as 
sugestões de adequação, o conteúdo mínimo esperado na conclusão do trabalho, assim como demais itens 
considerados relevantes (pode-se usar o verso ou uma folha extra, grampeada nesta). 

 
 

 

 

 

 
 

Data: ___/___/______                   Rubricas dos avaliadores:  ____________________________________________ 

 
Esta ficha de avaliação deverá ser entregue à Coordenação de TFG preenchida, logo após a realização da banca, assinada 
e rubricada por todos os membros da banca. A não apresentação da mesma acarretará o cancelamento da Banca Final. O 
aluno e o Professor Orientador devem guardar uma cópia da Ficha, que será disponibilizada pelo aluno na Banca Final.  


