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TFG-2 – FICHA SÍNTESE DE AVALIAÇÃO BANCA FINAL – 2018.2 
 

Estudante: 
 

DRE: 
 

Título do Trabalho: 
 

 

 
 
 

ORIENTADOR(a): 
 
 

CO-ORIENTADOR(a): 
 

AVALIADOR(a) INTERNO(a) 1 
 
 

AVALIADOR(a) INTERNO(a) 2: 
 
 

AVALIADOR(a)  exteno(a): 
 
 

                                                                            NOMES E ASSINATURAS 

Dinâmica 
O(a) Professor-orientador(a) presidirá e coordenará a sessão de apresentação e defesa. Cabe a ele preencher a Ficha 
SÍNTESE de 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. Caso um ou mais membros da Banca 
designe o conceito Insuficiente ao trabalho, o orientador, antes do fechamento da avaliação, deverá solicitar a presença do 
Coordenador de TFG2. 
 

Avaliação Final 
 O grau atribuído ao trabalho será correspondente à média aritmética dos graus conferidos por cada componente da Banca 
Examinadora. No quadro abaixo deverão ser lançadas NOTAS (graus), cuja média formará o GRAU FINAL E DELIMITARÁ O 
CONCEITO FINAL (E/MB/B/R/I). O professor orientador poderá, a seu critério, incluir o seu conceito na avaliação. 
 

BANCA FINAL – AVALIAÇÃO (lançar o GRAU nas colunas, dentro do conceito correspondente) 

Externo Interno 1 Interno 2 
Orientador e 

Co-orientador 
(opicional) 

 

    E 
Excelente ≥ 9,5 
Trabalho atende plenamente a todos os parâmetros 

    MB 
Muito bom < 9,5   ≥ 8,0 
Trabalho atende plenamente a maioria dos parâmetros 

    B 
Bom < 8,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende satisfatoriamente a maioria dos parâmetros 

    R 
Regular <7,0 ≥5,0 Trabalho atende satisfatoriamente a parte dos 
parâmetros 

    I 
Insuficiente <5,0 Trabalho não atende minimamente a maioria dos 
parâmetros 

 
GRAU FINAL: 
 

CONCEITO FINAL:  

COMENTÁRIOS EVENTUAIS (USAR O VERSO) 

 

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

Esta ficha de avaliação deverá ser entregue na 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 em atraso da colação de 

grau. O aluno e o Professor Orientador devem guardar uma cópia da Ficha. 
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TFG-2 – FICHA ORIENTADOR(A)/CO-ORIENTADOR(A) - BANCA FINAL – 2018.2  

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

ORIENTADOR(a): 
 

COORIENTADOR(a): 
 

                                                                                   NOMES E ASSINATURAS 
 

Critérios de Avaliação 
 

 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. 

 Representação: se a proposta apresenta clareza na definição e do tema e problemática, nos seus objetivos 
delineados, no recorte do objeto de estudo, nas diretrizes de trabalho traçadas, na oralidade e parte gráfica 
apresentadas. 

 Técnicas: se a proposta apresenta desenvolvimento que evidencie a sua exequibilidade ou aplicabilidade dentro 
da escolha dos sistemas mais adequados. 

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

 

Não atende  
Atende em 

parte 

Atende em 
grande 
parte 

Atende 
plenamente 

PARÂMETROS  

  
 

 Pertinência 

  
 

 Fundamentação 

  
 

 Representação 

  
 

 Técnicas 

  
 

 Criatividade 

  
 

 SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

 
 

 GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 9,0 
Trabalho atende em plenamente a todos os parâmetros 
< 9,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em grande parte aos parâmetros 

< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho atende em parte à maioria dos parâmetros 

<5,0 
Trabalho não atende aos parâmetros necessários para um TFG (REPROVAÇÃO) 

 

 

Data: ___/___/______        Assinatura(s):  ____________________________________________________________ 
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TFG-2 – FICHA AVALIADOR(A)INTERNO(A) 1 - BANCA FINAL – 2018.2  

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

AVALIADOR(A) interno(a) 2: 
 

                                                                                   NOME E ASSINATURA 
 

Critérios de Avaliação 
 

 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. 

 Representação: se a proposta apresenta clareza na definição e do tema e problemática, nos seus objetivos 
delineados, no recorte do objeto de estudo, nas diretrizes de trabalho traçadas, na oralidade e parte gráfica 
apresentadas. 

 Técnicas: se a proposta apresenta desenvolvimento que evidencie a sua exequibilidade ou aplicabilidade dentro 
da escolha dos sistemas mais adequados. 

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

 

Não atende  
Atende em 

parte 

Atende em 
grande 
parte 

Atende 
plenamente 

PARÂMETROS  

  
 

 Pertinência 

  
 

 Fundamentação 

  
 

 Representação 

  
 

 Técnicas 

  
 

 Criatividade 

  
 

 SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

 
 

 GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 9,0 
Trabalho atende em plenamente a todos os parâmetros 

< 9,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em grande parte aos parâmetros 
< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho atende em parte à maioria dos parâmetros 

<5,0 
Trabalho não atende aos parâmetros necessários para um TFG (REPROVAÇÃO) 

 

 

 

Data: ___/___/______        Assinatura(s):  ____________________________________________________________ 
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TFG-2 – FICHA AVALIADOR(A)INTERNO(A) 2 - BANCA FINAL – 2018.2  

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

AVALIADOR(A) interno(a) 1: 
 

                                                                                   NOME E ASSINATURA 
 

Critérios de Avaliação 
 

 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. 

 Representação: se a proposta apresenta clareza na definição e do tema e problemática, nos seus objetivos 
delineados, no recorte do objeto de estudo, nas diretrizes de trabalho traçadas, na oralidade e parte gráfica 
apresentadas. 

 Técnicas: se a proposta apresenta desenvolvimento que evidencie a sua exequibilidade ou aplicabilidade dentro 
da escolha dos sistemas mais adequados. 

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

 

Não atende  
Atende em 

parte 

Atende em 
grande 
parte 

Atende 
plenamente 

PARÂMETROS  

  
 

 Pertinência 

  
 

 Fundamentação 

  
 

 Representação 

  
 

 Técnicas 

  
 

 Criatividade 

  
 

 SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

 
 

 GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 9,0 
Trabalho atende em plenamente a todos os parâmetros 

< 9,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em grande parte aos parâmetros 
< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho atende em parte à maioria dos parâmetros 
<5,0 
Trabalho não atende aos parâmetros necessários para um TFG (REPROVAÇÃO) 

 

 

 

Data: ___/___/______        Assinatura(s):  ____________________________________________________________ 
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TFG-2 – FICHA AVALIADOR(A) EXTERNO(A) 1 - BANCA FINAL – 2018.2  

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

AVALIADOR(A) externo(a): 
 

                                                                                   NOME E ASSINATURA 
 

Critérios de Avaliação 
 

 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. 

 Representação: se a proposta apresenta clareza na definição e do tema e problemática, nos seus objetivos 
delineados, no recorte do objeto de estudo, nas diretrizes de trabalho traçadas, na oralidade e parte gráfica 
apresentadas. 

 Técnicas: se a proposta apresenta desenvolvimento que evidencie a sua exequibilidade ou aplicabilidade dentro 
da escolha dos sistemas mais adequados. 

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

 

Não atende  
Atende em 

parte 

Atende em 
grande 
parte 

Atende 
plenamente 

PARÂMETROS  

  
 

 Pertinência 

  
 

 Fundamentação 

  
 

 Representação 

  
 

 Técnicas 

  
 

 Criatividade 

  
 

 SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

 
 

 GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 9,0 
Trabalho atende em plenamente a todos os parâmetros 

< 9,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em grande parte aos parâmetros 
< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho atende em parte à maioria dos parâmetros 
<5,0 
Trabalho não atende aos parâmetros necessários para um TFG (REPROVAÇÃO) 

 

 

 

Data: ___/___/______        Assinatura(s):  ____________________________________________________________ 

 

 


