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Quadro 1 – Critérios avaliativos para a apresentação da capa e contracapa do projeto de pesquisa elaborado para 
Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

Critério Valor 
Máximo 

Nota 

1. Símbolo da Instituição de Ensino está correto 0,10  

2. Formatação das margens superior e inferior estão corretas 0,10  

3. Cabeçalho descrito corretamente 0,10  

4. Consta o nome completo do acadêmico 0,10  

5. O título do trabalho está em formato científico: coerente, 

conciso, com nome científico 
0,10  

6. O orientador está com o gênero correto 0,10  

7. Apresenta a titulação do orientador 0,10  

8. Local e data estão corretos 0,10  

9. A formatação da capa e da contracapa estão em espelho 0,10  

10. Inserção de Local e Data conforme as normas 0,10  

TOTAL 1,00  

 

Quadro 2 – Critérios avaliativos para a apresentação dos objetivos e hipóteses do projeto de pesquisa elaborado 
para Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

Critério Valor 
Máximo 

Nota 

1. Formatação das margens superior e inferior estão corretas 0,10  

2. O objetivo geral inicia com o texto padrão 0,10  

3. O verbo encontra-se no infinitivo no objetivo geral? 0,10  

4. Apresenta coerência técnico científica e concordância  0,10  

5. Apresenta no mínimo 03 objetivos específicos 0,10  

6. Os objetivos específicos iniciam com um verbo no infinitivo? 0,10  

7. Apresenta uma hipótese de nulidade (H0) e outra de 
alternativa H1) para cada objetivo específico 

0,10  

8. Cada hipótese traz um conceito claro que respalde sua 
defesa? 

0,10  

9. A hipótese de nulidade é negativa e a hipótese alternativa é 
afirmativa? 

0,10  

10. A formatação está conforme o modelo proposto na 
atividade 

0,10  

TOTAL 1,00  

 

 

 

 



Quadro 3 – Critérios avaliativos para a apresentação da Delimitação do Tema do projeto de pesquisa elaborado 
para Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

Critério Valor 
Máximo 

Nota 

1. Formatação das margens superior e inferior estão corretas 0,10  

2. Numeração de capítulo está correta 0,10  

3. O texto está dividido em parágrafos com formatação correta 
(não existe uma regra na ABNT para o valor do parágrafo, mas este deve constar) 

0,10  

4. O texto está em linguagem científica 0,10  

5. Espaçamento entre linhas de 1,5, sem distância entre 
parágrafos 

0,10  

TOTAL 0,50  
 
Quadro 4 – Critérios avaliativos para a apresentação da Problemática e Justificativa do projeto de pesquisa 
elaborado para Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 
Critério Valor 

Máximo 
Nota 

Problemática 

1. Formatação das margens superior e inferior estão corretas 0,10  

2. Numeração de capítulo está correta 0,10  

3. O texto está dividido em parágrafos com formatação correta 
(não existe uma regra na ABNT para o valor do parágrafo, mas este deve constar) 

0,10  

4. O texto está em linguagem científica 0,10  

5. Espaçamento entre linhas de 1,5, sem distância entre 
parágrafos 

0,10  

SUBTOTAL 0,50  

Justificativa 

1. Formatação das margens superior e inferior estão corretas 0,10  

2. Numeração de capítulo está correta 0,10  

3. O texto está dividido em parágrafos com formatação correta 
(não existe uma regra na ABNT para o valor do parágrafo, mas este deve constar) 

0,10  

4. O texto está em linguagem científica 0,10  

5. Espaçamento entre linhas de 1,5, sem distância entre 
parágrafos 

0,10  

SUBTOTAL 0,50  

TOTAL 1,00  

 

Quadro 6 – Critérios avaliativos para a apresentação da Fundamentação Teórica do projeto de pesquisa elaborado 
para Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 
Critério Valor 

Máximo 
Nota 

1. Para cada artigo nacional conforme a norma proposta (de 
2012 à 2016) 

0,80  

2. Para cada artigo publicado em periódico internacional 0,20  

TOTAL 1,00  

 

 



Quadro 7 – Critérios avaliativos para a apresentação da Cronograma do projeto de pesquisa elaborado para 
Trabalho de Conclusão de Curso I. 

 

Critério Valor 
Máximo 

Nota 

1. Formatação das margens superior e inferior estão corretas 0,10  

2. Apresenta legenda de quadro 0,10  

3. Apresenta nota de rodapé se os meses estão em branco 0,10  

4. Consta as etapas de: projeto, execução e redação de tcc1 0,10  

5. Consta todas as linhas de grade (uma vez que é um quadro) 0,10  

TOTAL 0,50  
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