
 

 

TFG-2 – ATA DE AVALIAÇÃO DA BANCA INTERMEDIÁRIA - 2020.1-R  

 

Dinâmica 

O(a) orientador(a) presidirá e coordenará a sessão de apresentação e avaliação, assumindo a tarefa de preencher a                 
ATA DE AVALIAÇÃO. A banca possui duração máxima de 1 hora e 30 minutos: 

- 20 (vinte) minutos para apresentação oral do trabalho pela(o) estudante; 
- 40 (quarenta) minutos para os comentários dos membros da banca; 
- 15 (quinze) minutos para conclusão da avaliação pelos membros da banca.  

A banca é de natureza pública, exceto no momento reservado à deliberação. 

 
Sugestão para uma análise crítica do trabalho 
 

1. CONCEITUAÇÃO → coerência com a proposta conceitual; 

2. TRANSDISCIPLINARIDADE → interlocução com outros campos do saber; 

3. CONTEXTUALIZAÇÃO → inserção no espaço e no tempo; 

4. CRIATIVIDADE → descoberta de possibilidades ainda inexploradas; 

5. COMPLEXIDADE → articulação de múltiplas variáveis; 

6. IMPACTO → potencial transformador/ continuidades e descontinuidades com o estado da arte; 

7. FERRAMENTAS → uso diferenciado dos modos de produção e comunicação; 

8. DESDOBRAMENTOS → abertura para estimular trabalhos futuros; 

(continua no verso) 

 
 

 

Avaliação 
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Estudante: 
 DRE: 

 

I    I    I    I    I    I    I    I  

Título do Trabalho: 
 
 

Orientador(a) 1: 
  

NOME E ASSINATURA:  

Orientador(a) 2:  
(se houver) 

  

NOME E ASSINATURA:  

Avaliador(a) interno(a): 
  

NOME E ASSINATURA:  

Avaliador(a) externo(a): 
  

NOME E ASSINATURA:  

Avaliador(a) externo(a) 
ou interno(a): (se houver) 

  

NOME E ASSINATURA:  



 

 

Os membros da banca deverão avaliar o trabalho apresentado a partir de critérios próprios (ou dos sugeridos                 
acima) de forma a contribuir para a redação da análise crítica do trabalho. Não há atribuição de nota. 

 
Análise crítica do trabalho e breve relato da sessão 

No espaço abaixo o(a) orientador(a) deverá anotar os principais comentários dos membros da banca, redigindo               
uma análise crítica do trabalho e um breve relato da sessão que, por sua vez, constitui a Ata de Avaliação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: ____/____/_____                      Assinatura do(a) orientador(a):   ____________________________________________ 

 

1) O(a) orientador(a) deverá preencher e assinar (em nome de todos os membros da banca) esta ata; 
2) O(a) estudante deverá depositar no Google Drive uma cópia desta ata já preenchida e assinada, 

juntamente com a cópia / print do chat da reunião da banca, comprovando a aprovação por parte de 
todos os membros; 

3) Recomenda-se que o(a) estudante e o(a) orientador(a) guardem uma cópia da ata. 
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