
A ficha de avaliação deve ser  preenchida a caneta, SEM rasura e assinada. O(a) professor(a) orientador(a) deverá entregar as 3 fichas à 
Secretaria de Atividades de TCC.  

 

 

Coordenação de Atividades de TCC 

 
FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TCC 

Aluno (a):                                                                                                                                          Curso: 

Orientador (a):  

Título do TCC:                                                                                                        

Linha temática:  

(  ) Educação 

(  ) Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

(  ) Cultura, Cidade e Cidadania  

(  ) Gestão, Tecnologia e Inovação 

(  ) Saúde e Qualidade de Vida.

Avaliador (a):  

APRESENTAÇÃO ORAL 

EIXOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 
NOTA 

ATRIBUÍDA 

Apresentação 
[40,0] 

1. A exposição seguiu uma sequência lógica, feita com clareza 
e objetividade, usando-se os recursos necessários.  

15,0 
 

2. Na abordagem do tema foram demonstrados segurança e 
domínio do assunto.  

20,0 
 

3. O vocabulário utilizado e a postura apresentada são 
adequados (adequação formal do discurso).   

5,0 
 

Arguição 
[10,0] 

1. Consistência das respostas às manifestações da banca. 10,0 
 

 
NOTA DA APRESENTAÇÃO ORAL 

50,0 
 

TRABALHO ESCRITO 

EIXOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 
NOTA 

ATRIBUÍDA 

Qualidade 
do texto 

[40,0] 

1.  Relevância, pertinência do tema e aderência à linha de 
pesquisa. 

5,0 
 

2. Delimitação adequada do objeto. 5,0  

3. Abordagem adequada do problema objeto do TCC. 
 
(O conteúdo esteve circunscrito ao tema?  A metodologia 
utilizada foi adequada?  O trabalho foi desenvolvido com a 
profundidade necessária? A coleta de dados e\ou realização 
de experimentos seguiu o rigor científico?) 
 

15,0 

 

4. Clareza e objetividade do texto. 5,0  

5. Coesão (unidade) do TCC. 5,0  

6. Compatibilidade entre os resultados apresentados e os 
objetivos do trabalho.  

5,0 
 

Normatização e 
texto 
[10,0] 

1. O trabalho atende ao padrão estipulado pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas e em conformidade com o 
Manual metodológico do UNIFEMM. (Em caso de artigo, o 
TCC deverá seguir as normas da revista indicada para 
publicação e essas normas deverão ser anexadas ao TCC).  

5,0 

 

2. Observância dos aspectos formais da língua. 5,0  

 
NOTA DO TRABALHO ESCRITO 

50,00 
 

 
Sete Lagoas, _____/______/2015                                                              Nota total: ______________________  

 
___________________________________________ 

                                                                                              Avaliador 


