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TFG 1 – ATA DE AVALIAÇÃO DA BANCA PRELIMINAR – 2019.2   
 ( IMPRIMIR  FR E NT E  E  V ERS O)  

                                         NOMES E ASSINATURAS 

Dinâmica 
A banca, com duração de 50 minutos, será presidida pelo(a) orientador(a), que deverá zelar pelos seguintes tempos máximos: 

1) 15 minutos - apresentação do(a) estudante; 
2) 10 minutos - avaliador(a) externo(a); 
3) 10 minutos - avaliador(a) interno(a); 
4) 10 minutos - orientador(a); 
5) 05 minutos - preenchimento da ata de avaliação. 

Em suas falas, avaliadores(as) e orientador(a), deverão tecer críticas, dentro dos critérios estabelecidos pelo regulamento de 
TFG, no intuito de orientar o desenvolvimento do trabalho para a próxima etapa (TFG2). 

Parâmetros de avaliação  
O papel da Banca Preliminar de TFG é avaliar a viabilidade da proposta apresentada referente aos parâmetros definidos para 
avaliação de TFG1, visando o prosseguimento ao TFG2: problematização (1), contexto, justificativa (2) e objetivos do 
trabalho (3), precedentes (teóricos e projetuais) (4), análise de dados específicos - como programa, cronograma, estudos de 
implementação ou análises no campo teórico (5) e sistema de representação gráfica ou estrutura científica do texto 
(quando TEÓRICO) (6), assim como o Caderno de TFG1 (7). PEDIMOS ATENTAR ÀS PARTICULARIDADES DOS TRABALHOS 
TEÓRICOS, cujas avaliações devem contemplar a pertinência e aplicabilidade à área de arquitetura e urbanismo, sem 
exigência de produto efetivamente prático, mas ASSOCIADO À PRÁTICA PROFISSIONAL do arquiteto e urbanista. 
 

Avaliação 

Em consenso, a banca deverá avaliar o trabalho apresentado a partir da seguinte tabela: 

PARÂMETROS  

(devem  ser  assinalados  apenas  com  um X, sem  atribuir  grau) 

Atende em 
grande parte 

10,0 ≥ 8,0 

Atende em 
parte 

< 8,0 e  ≥ 7,0 

Atende 
minimamente 
< 7,0  e  ≥ 5,0 

Não atende 
ao TFG 

<5,0 

Adequação da problematização      

Contextualização e justificativa     

Objetivos traçados e estratégias de desenvolvimento      

Precedências projetuais e teóricas     

Representações gráficas / estrutura científica      

Viabilidade do estudo preliminar ou das análises empreendidas     

Potencial explicativo e sintético do CADERNO DE TFG 1     

AVALIAÇÃO SÍNTESE  

(assinalar com um X o quesito que REFLETE a avaliação global)  

    

A seguir, a Banca Examinadora deverá CONVERTER EM GRAU a avaliação síntese do trabalho, observada a sua respectiva 
faixa de nota. O grau atribuído pela banca corresponderá à NOTA FINAL do aluno em TFG1 (ANOTAR ACIMA, também). 

 

GRAU: ( ______ ) ____________________________________________ 
                    numeral                                                               por extenso 
  

ESTUDANTE: 
 

DRE: 

   I    I    I    I    I    I    I    I 

TÍTULO DO 
TRABALHO:  

GRAU FINAL: 

AVALIADOR(a) 
EXTERNO(a): 

 

AVALIADOR(a) 
INTERNO(a):  

 

 
ORIENTADOR(a) 
/COORIENTADOR(a): 
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Comentários e breve relato 

No espaço abaixo o(a) orientador(a) DEVERÁ anotar os principais comentários e as indicações gerais da Banca Examinadora 
para o desenvolvimento do trabalho, quando aprovado, em sua etapa seguinte (TFG2). No mesmo espaço, o (a) orientador(a) 
poderá também redigir um breve relato da sessão de apresentação do trabalho, contendo informações que, eventualmente, 
queira deixar documentadas. 

 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Data: ___ /___ /______    Rubricas: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


