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

IMPRIMIR FRENTE E VERSO 

Estudante:  

DRE:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

ORIENTADOR(a):  

COORIENTADOR(a):  

AVALIADOR(a) INTERNO(a) 1:  

AVALIADOR(a) INTERNO(a) 2:  

AVALIADOR(a) EXTERNO(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 de Avaliação SÍNTESE. 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. 
 

Indicação à continuidade 

Nesta etapa a Banca Examinadora registrará EM CONJUNTO O GRAU FINAL da avaliação, levando em conta a 
maioria das marcações (síntese de cada avaliador). MARCAR COM ‘X’ a classificação nas 3 primeiras colunas e 
registrar o grau correspondente 

Não atende 
ainda 

Atende em 
parte 

Atende em 
grande parte 

Avaliadores / GRAUS   

   ORIENTADOR E CO-ORIENTADOR  

   AVALIADOR INTERNO 1  

   AVALIADOR INTERNO 2  

   AVALIADOR EXTERNO  

   MÉDIA ARITMÉTICA  

 

10,0 ≥ 8,0 
Trabalho atende em grande parte a todos os parâmetros 
< 8,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em parte dos parâmetros 

< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho não atende ainda a maioria dos parâmetros 

<5,0 Trabalho não atende minimamente a maioria dos parâmetros (REPROVAÇÃO) 
Este grau deve ser lançado na MÉDIA ARITMÉTICA FINAL, SEM MARCAÇÃO dos quesitos propostos 
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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 SÍNTESE deverá ser ESCANEADA OU FOTOGRAFADA (frente e verso) INSERIDA NO DRIVE ED TFG2, 
pelo(a) ESTUDANTE, ATÉ 1 SEMANA após a realização da banca, assinada e rubricada por todos os membros da banca. A 
não inserção da mesma acarretará o cancelamento da Banca Final. O(a) estudante e o(a) Professor(a) Orientador(a) 
devem guardar a Ficha SÍNTESE, que poderá ser disponibilizada à Banca na etapa Final.  
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TFG-2 – FICHA ORIENTADOR(A)/CO-ORIENTADOR(A) BANCA INTERMEDIÁRIA – 2018.2  

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

ORIENTADOR(a): 
 

COORIENTADOR(a): 
 

                                                                                   NOMES E ASSINATURAS 
 

 

Critérios de Avaliação 

A Banca de Trabalho Intermediária de Graduação na Etapa Intermediária tem caráter avaliador. Tem por 
objetivo sinalizar ao aluno o estágio e a pertinência de desenvolvimento 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. Parâmetros para avaliação: nesta etapa a Banca Examinadora avaliará a pertinência, fundamentação, 

representação, técnicas e criatividade do TFG em fichas individuais, assinalando o quesito pertinente ao 
trabalho apresentado pelo(a) estudante (atende em grande parte / atende em parte / não atende ainda). 

 

 
Não atende 

ainda 
Atende em 

parte 
Atende em 

grande parte 
PARÂMETROS  

   
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 
 

   SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

  GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 8,0 
Trabalho atende em grande parte a todos os parâmetros 

< 8,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em parte dos parâmetros 

< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho não atende ainda a maioria dos parâmetros 
<5,0 Trabalho não atende minimamente a maioria dos parâmetros (REPROVAÇÃO) 
Este grau deve ser lançado na MÉDIA ARITMÉTICA FINAL, SEM MARCAÇÃO dos quesitos propostos 

 
 

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

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

AVALIADOR(A) 1: 
 

                                                                                   NOME E ASSINATURA 
 

 
Critérios de Avaliação 

A Banca de Trabalho Intermediária de Graduação na Etapa Intermediária tem caráter avaliador. Tem por 
objetivo sinalizar ao aluno o estágio e a pertinência de desenvolvimento 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. Parâmetros para avaliação: nesta etapa a Banca Examinadora avaliará a pertinência, fundamentação, 

representação, técnicas e criatividade do TFG em fichas individuais, assinalando o quesito pertinente ao 
trabalho apresentado pelo(a) estudante (atende em grande parte / atende em parte / não atende ainda). 

 

 
Não atende 

ainda 
Atende em 

parte 
Atende em 

grande parte 
PARÂMETROS  

   
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 
 

   SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

  GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 8,0 
Trabalho atende em grande parte a todos os parâmetros 
< 8,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em parte dos parâmetros 
< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho não atende ainda a maioria dos parâmetros 

<5,0 Trabalho não atende minimamente a maioria dos parâmetros (REPROVAÇÃO) 
Este grau deve ser lançado na MÉDIA ARITMÉTICA FINAL, SEM MARCAÇÃO dos quesitos propostos 

 
 

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

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

AVALIADOR(A) 2: 
 

                                                                                   NOME E ASSINATURA 
 

 
Critérios de Avaliação 

A Banca de Trabalho Intermediária de Graduação na Etapa Intermediária tem caráter avaliador. Tem por 
objetivo sinalizar ao aluno o estágio e a pertinência de desenvolvimento 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. Parâmetros para avaliação: nesta etapa a Banca Examinadora avaliará a pertinência, fundamentação, 

representação, técnicas e criatividade do TFG em fichas individuais, assinalando o quesito pertinente ao 
trabalho apresentado pelo(a) estudante (atende em grande parte / atende em parte / não atende ainda). 

 

 
Não atende 

ainda 
Atende em 

parte 
Atende em 

grande parte 
PARÂMETROS  

   
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 
 

   SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

  GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 8,0 
Trabalho atende em grande parte a todos os parâmetros 

< 8,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em parte dos parâmetros 

< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho não atende ainda a maioria dos parâmetros 

<5,0 Trabalho não atende minimamente a maioria dos parâmetros (REPROVAÇÃO) 
Este grau deve ser lançado na MÉDIA ARITMÉTICA FINAL, SEM MARCAÇÃO dos quesitos propostos 

 
 

Data: ___/___/______        Assinatura:  ____________________________________________________________ 

 
 
 



 
Universidade Federal do Rio de Janeiro   •   Faculdade de Arquitetura e Urbanismo   •   Coordenação do Trabalho Final de Graduação 
 

Ficha de Avaliação – TFG2 – Ethel Pinheiro Santana (coordenadora) 6/6 

 

 

TFG-2 – FICHA AVALIADOR(A) EXTERNO(A) BANCA INTERMEDIÁRIA – 2018.2  

Estudante:  

Título do Trabalho: 
 

 

 

 

AVALIADOR(A) 2: 
 

                                                                                   NOME E ASSINATURA 
 

 
Critérios de Avaliação 

A Banca de Trabalho Intermediária de Graduação na Etapa Intermediária tem caráter avaliador. Tem por 
objetivo sinalizar ao aluno o estágio e a pertinência de desenvolvimento 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. Parâmetros para avaliação: nesta etapa a Banca Examinadora avaliará a pertinência, fundamentação, 

representação, técnicas e criatividade do TFG em fichas individuais, assinalando o quesito pertinente ao 
trabalho apresentado pelo(a) estudante (atende em grande parte / atende em parte / não atende ainda). 

 

 
Não atende 

ainda 
Atende em 

parte 
Atende em 

grande parte 
PARÂMETROS  

   
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 
 

   SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global) 

  GRAU ATRIBUÍDO  

 
10,0 ≥ 8,0 
Trabalho atende em grande parte a todos os parâmetros 

< 8,0   ≥ 7,0 
Trabalho atende em parte dos parâmetros 

< 7,0   ≥ 5,0 
Trabalho não atende ainda a maioria dos parâmetros 

<5,0 Trabalho não atende minimamente a maioria dos parâmetros (REPROVAÇÃO) 
Este grau deve ser lançado na MÉDIA ARITMÉTICA FINAL, SEM MARCAÇÃO dos quesitos propostos 

 
 

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

 


