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ESTUDANTE:

DRE:

TÍTULO DO
TRABALHO:

AVALIADOR(a)
EXTERNO(a):
AVALIADOR(a)
EXTERNO(a):

ORIENTADOR(a)
/
CO‐ORIENTADOR(a):
NOMES E ASSINATURAS

Dinâmica
Cada apresentação terá duração total de 35 minutos. A apresentação do estudante será, no máximo, de 10 minutos. Após a
apresentação, o(a) avaliador(a) convidado e o orientador tecerão críticas, dentro dos critérios estabelecidos pelo
regulamento de TFG, no intuito de orientar o desenvolvimento do trabalho para a próxima etapa de TFG2. A fala do
convidado será a primeira; o orientador e os(as) avaliadores(as) tecerão comentários ao final, contemplando 20 minutos de
discussões. Os 5 minutos finais servem para preenchimento da ficha de avaliação.

Objetivos da avaliação
Avaliar a viabilidade da proposta apresentada referente aos parâmetros definidos para avaliação de TFG1: 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 sistema de representação gráfica ou estrutura científica do texto (quando TEÓRICO) (7).
Definir o nível das proposições a serem apresentadas na BANCA PRELIMINAR, ao final do período.
Não atende
ainda

Atende em
parte

Atende em
grande parte

PARÂMETROS
Pertinência do tema para TFG (1 pt)
Problematização (1pt)
Justificativa e contextualização (1 pt)
Objetivos traçados e estratégias de desenvolvimento (1pt)
Precedências teóricas e projetuais (1 pt)
Representações / estrutura científica (2pt)
Viabilidade dos estudos de implementação da proposta (2 pt)
Qualidade da abordagem projetual e teórica (1 pt)

Indicação Final
Nesta etapa a Banca Examinadora registrará EM CONJUNTO a pertinência da avaliação, levando em conta o tipo de
enquadramento do trabalho apresentado no SEMINÁRIO.
Não atende
ainda

Atende em
parte

Atende em
grande parte

STATUS DO TRABALHO FINAL DE TFG1
ORIENTADOR(A)/CO‐ORIENTADOR(A) + AVALIADOR(A) EXTERNO(A) +
AVALIADOR(A) INTERNO(A)

Comentários (usar o verso):
Data: ___/___/______ Rubricas: __________________________________________________
Ficha de Avaliação do Seminário 1 – TFG1 – Ethel Pinheiro Santana (coordenadora)
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