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TFG 1 – FICHA SÍNTESE DE AVALIAÇÃO – 2019.1
ESTUDANTE:

DRE:

TÍTULO DO
TRABALHO:

MÉDIA FINAL:

AVALIADOR(A)
INTERNO(A):
AVALIADOR(A)
EXTERNO(A):
ORIENTADOR(A):
COORIENTADOR(A):
NOMES E ASSINATURAS

Dinâmica
O tempo total da sessão será de 35 minutos, iniciada pela apresentação do trabalho pelo estudante, no
máximo por 10 minutos. Após a apresentação do aluno, os(as) avaliadores(as) convidados(as) e o(a)
orientador(a), nessa ordem, e por até 5 minutos cada um(a), tecerão suas críticas, dentro dos critérios
estabelecidos pelo regulamento de TFG, no intuito de orientar o desenvolvimento do trabalho para a próxima
etapa. Por fim teremos 5 minutos para o preenchimento das fichas.

Considerações
Nesta etapa a Banca Examinadora registrará EM CONJUNTO O GRAU FINAL da avaliação, levando em conta a
maioria das marcações (síntese de cada avaliador), realizada nas fichas individuais.
Não atende
ainda

Atende em
parte

Atende em
grande parte

Avaliadores / GRAUS
ORIENTADOR(a) E COORIENTADOR(a)
CONVIDADO(a) INTERNO(a)
CONVIDADO(a) EXTERNO(a)
MÉDIA ARITMÉTICA

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

PROPOSIÇÕES PARA A BANCA PRELIMINAR – próxima etapa de TFG-1 (usar o verso):
Data: ___/___/______ Rubricas: ______________________________________________________________

Ficha de Avaliação do Seminário – TFG-1 – Ethel Pinheiro Santana (coordenadora) / Raphael Marcone

1/4

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

TFG 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO(A) CONVIDADO(A) INTERNO(A) – 2019.1
ESTUDANTE:
TÍTULO DO
TRABALHO:

AVALIADOR(A)
INTERNO(A):
NOME E ASSINATURA

Dinâmica
O tempo total da sessão será de 35 minutos, iniciada pela apresentação do trabalho pelo estudante, no
máximo por 10 minutos. Após a apresentação do aluno, os(as) avaliadores(as) convidados(as) e o(a)
orientador(a), nessa ordem, e por até 5 minutos cada um(a), tecerão suas críticas, dentro dos critérios
estabelecidos pelo regulamento de TFG, no intuito de orientar o desenvolvimento do trabalho para a próxima
etapa. Por fim teremos 5 minutos para o preenchimento das fichas.

Objetivos da avaliação
Avaliar a viabilidade PRELIMINAR da proposta apresentada referente aos parâmetros definidos para avaliação
de TFG-1: relevância do tema (1), problematização (2), contexto, justificativa (3) e objetivos do trabalho (4),
precedentes (teóricos e projetuais) (5), análise de dados específicos (como programa, cronograma, estudos de
implementação ou análises no campo teórico) (6) e representação gráfica PRELIMINAR ou estrutura científica
do texto (quando TEÓRICO) (7). Definir o nível das proposições a serem apresentadas na próxima etapa (ficha
síntese).
Os(as) avaliadores(as) devem marcar como o trabalho atende a cada um dos parâmetros (não atende ainda /
atende em parte / atende em grande parte) pontuar e somar a pontuação final, de modo a gerar o GRAU da
avaliação. No caso de ser Insuficiente (reprovação), indicar o grau abaixo de 5,0 (cinco) e não marcar quesito
algum.
Não atende
ainda

Atende em
parte

Atende em
grande parte

PARÂMETROS / GRAU POR CADA PARÂMETRO

pontuação

Pertinência do tema para TFG (1.0)
Problematização (1.0)
Justificativa e contextualização (1.0)
Objetivos traçados e estratégias de desenvolvimento (1.0)
Precedências teóricas e projetuais (2.0)
Representações preliminares / estrutura científica (2.0)
Adequação dos estudos de implementação da proposta (2.0)
GRAU:

SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global)

Data: ___/___/______

Assinatura: ____________________________________________
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TFG 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO(A) CONVIDADO(A) EXTERNO(A) – 2019.1
ESTUDANTE:
TÍTULO DO
TRABALHO:

AVALIADOR(A)
EXTERNO(A):

Dinâmica
O tempo total da sessão será de 35 minutos, iniciada pela apresentação do trabalho pelo estudante, no
máximo por 10 minutos. Após a apresentação do aluno, os(as) avaliadores(as) convidados(as) e o(a)
orientador(a), nessa ordem, e por até 5 minutos cada um(a), tecerão suas críticas, dentro dos critérios
estabelecidos pelo regulamento de TFG, no intuito de orientar o desenvolvimento do trabalho para a próxima
etapa. Por fim teremos 5 minutos para o preenchimento das fichas.

Objetivos da avaliação
Avaliar a viabilidade PRELIMINAR da proposta apresentada referente aos parâmetros definidos para avaliação
de TFG-1: relevância do tema (1), problematização (2), contexto, justificativa (3) e objetivos do trabalho (4),
precedentes (teóricos e projetuais) (5), análise de dados específicos (como programa, cronograma, estudos de
implementação ou análises no campo teórico) (6) e representação gráfica PRELIMINAR ou estrutura científica
do texto (quando TEÓRICO) (7). Definir o nível das proposições a serem apresentadas na próxima etapa (ficha
síntese).
Os(as) avaliadores(as) devem marcar como o trabalho atende a cada um dos parâmetros (não atende ainda /
atende em parte / atende em grande parte) pontuar e somar a pontuação final, de modo a gerar o GRAU da
avaliação. No caso de ser Insuficiente (reprovação), indicar o grau abaixo de 5,0 (cinco) e não marcar quesito
algum.
Não atende
ainda

Atende em
parte

Atende em
grande parte

PARÂMETROS / GRAU POR CADA PARÂMETRO

pontuação

Pertinência do tema para TFG (1.0)
Problematização (1.0)
Justificativa e contextualização (1.0)
Objetivos traçados e estratégias de desenvolvimento (1.0)
Precedências teóricas e projetuais (2.0)
Representações preliminares / estrutura científica (2.0)
Adequação dos estudos de implementação da proposta (2.0)
GRAU:

SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global)

Data: ___/___/______

Assinatura: ____________________________________________
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TFG 1 – FICHA DE AVALIAÇÃO DO(A) ORIENTADOR/COORIENTADOR(A) – 2019.1
ESTUDANTE:
TÍTULO DO
TRABALHO:

ORIENTADOR(A):
COORIENTADOR(A):

Dinâmica
O tempo total da sessão será de 35 minutos, iniciada pela apresentação do trabalho pelo estudante, no
máximo por 10 minutos. Após a apresentação do aluno, os(as) avaliadores(as) convidados(as) e o(a)
orientador(a), nessa ordem, e por até 5 minutos cada um(a), tecerão suas críticas, dentro dos critérios
estabelecidos pelo regulamento de TFG, no intuito de orientar o desenvolvimento do trabalho para a próxima
etapa. Por fim teremos 5 minutos para o preenchimento das fichas.

Objetivos da avaliação
Avaliar a viabilidade PRELIMINAR da proposta apresentada referente aos parâmetros definidos para avaliação
de TFG-1: relevância do tema (1), problematização (2), contexto, justificativa (3) e objetivos do trabalho (4),
precedentes (teóricos e projetuais) (5), análise de dados específicos (como programa, cronograma, estudos de
implementação ou análises no campo teórico) (6) e representação gráfica PRELIMINAR ou estrutura científica
do texto (quando TEÓRICO) (7). Definir o nível das proposições a serem apresentadas na próxima etapa (ficha
síntese).
Os(as) avaliadores(as) devem marcar como o trabalho atende a cada um dos parâmetros (não atende ainda /
atende em parte / atende em grande parte) pontuar e somar a pontuação final, de modo a gerar o GRAU da
avaliação. No caso de ser Insuficiente (reprovação), indicar o grau abaixo de 5,0 (cinco) e não marcar quesito
algum.
Não atende
ainda

Atende em
parte

Atende em
grande parte

PARÂMETROS / GRAU POR CADA PARÂMETRO

pontuação

Pertinência do tema para TFG (1.0)
Problematização (1.0)
Justificativa e contextualização (1.0)
Objetivos traçados e estratégias de desenvolvimento (1.0)
Precedências teóricas e projetuais (2.0)
Representações preliminares / estrutura científica (2.0)
Adequação dos estudos de implementação da proposta (2.0)
GRAU:

SÍNTESE (assinalar o quesito que representa a avaliação global)

Data: ___/___/______

Assinatura: ____________________________________________
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