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FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 

Aluno:  Data: 

Título:  
 
Avaliador:   

 

AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO 

Critérios Insatisfatório Satisfatório Bom Muito bom 

Caracterização (até 1,0 ponto) 0,25 0,5 0,75 1 

A redação do Trabalho de Conclusão de Curso tem coerência e coesão, assim como respeita 
as regras gramaticais no que se refere à ortografia, pontuação e acentuação.    

Introdução (até 1,0 ponto) 0,25 0,5 0,75 1 

Apresenta e contextualiza o tema, delimitando o objeto de estudo e o problema de 
pesquisa. A justificativa é coerente, os objetivos (geral e específico) foram contemplados 
no desenvolvimento do TCC; descreve de forma sucinta os procedimentos metodológicos, 
as técnicas utilizadas e em quantas partes o texto (do desenvolvimento) foi estruturado. 

  

Desenvolvimento (até 2,0 pontos) 0,5 1 1,5 2 

Apresenta os conceitos imprescindíveis para a discussão do tema investigado e traz uma 
revisão da literatura para situar o leitor sobre a temática em questão. Responde ao 
problema de pesquisa de forma satisfatória. Os itens são desenvolvidos a contento e com 
a profundidade que o trabalho requer. Os objetivos foram alcançados.  

  

Procedimentos metodológicos (até 1 ponto) 0,25 0,5 0,75 1 

Os procedimentos metodológicos adotados são adequados à investigação desenvolvida. As 
opções pelos instrumentos de pesquisa são justificadas de forma satisfatória e 
fundamentada a partir das ideias de autores que discutem a metodologia do trabalho 
científico. No caso de pesquisa de campo, apresenta todos os itens para a compreensão de 
como, com quem e de que forma a pesquisa foi realizada. 

  

Análise dos dados (até 2,0 ponto) 0,5 1 1,5 2 

Descreve a realidade encontrada com objetividade, relacionando os dados da pesquisa 
com os trabalhos de outros autores de forma satisfatória. Apresenta uma análise coerente 
e satisfatória. 

  

Considerações Finais (até 1,0 ponto) 0,25 0,5 0,75 1 

Apresenta a síntese do trabalho, recapitulando a discussão desenvolvida e as conclusões 
que se chegou com as análises executadas.    

Referências (até 1,0 ponto) 0,25 0,5 0,75 1 

Todos os autores citados no corpo do trabalho são referenciados no item destinado a 
relacionar as obras que fundamentou o estudo. A digitação das referências segue as 
normas previstas no Manual de Trabalhos Científicos da UNISULMA. 

  

Formatação do trabalho (até 1,0 ponto) 0,25 0,5 0,75 1 

O trabalho cumpre o total mínimo de páginas exigidos. As margens e os espaçamentos 
seguem as normas do Manual de Trabalhos Científicos da UNISULMA, da mesma forma 
que o conteúdo disposto na forma gráfica (Figuras, gráficos e tabelas). 

  

    Nota do Trabalho 
Escrito   

Comentários do Professor Avaliador:          
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AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 
Critérios Insatisfatório Satisfatório Bom Muito bom 

O roteiro da apresentação segue a ordem do relatório escrito do trabalho. 
0,25 0,5 0,75 1 

  

Os recursos para auxiliar a exposição foram elaborados de forma clara e que permitem 
uma boa visualização. 

0,25 0,5 0,75 1 

  

Apresentação de todos os itens desenvolvidos no trabalho de forma satisfatória. 
0,5 1 1,5 2 

  

Domínio do conteúdo. 
0,5 1 1,5 2 

  

Clareza e fluência na exposição das ideias. 
0,25 0,5 0,75 1 

  

Resposta satisfatória às arguições da banca examinadora. 
0,5 1 1,5 2 

  

Observância do tempo determinado (15 minutos): 
0,25 0,5 0,75 1 

  

    
Nota do 

Apresentação 
Oral: 

  

Comentários do Professor Avaliador:          

  

 
Nota Final 

atribuída ao 
TCC 

  

 

 

 

______________________________________________ 
Assinatura do Professor(a) Avaliador 

 


