
 

 
Caro PROFESSOR, favor considerar cada quesito proposto e avaliar o aluno em todas as 

categorias descritas. A nota entre parênteses é a nota máxima que pode ser designada a 

cada ponto avaliado, e a nota mínima é zero.  
Aluno:     

Prof.º avaliador:    

Critério  Valor  Nota  

1. Título  0,25    

O título é uma síntese precisa, completa e objetiva da proposta.  

2. Delimitação do tema  0,50    

Habilidade do aluno em escrever sobre o tema escolhido. Corresponde à introdução de um TCC.  

3. Problemática  0,50    

O problema é a mola propulsora do trabalho de pesquisa. Depois de definido o tema, levanta-se uma 
questão para ser respondida por meio de hipótese (s).  

4. Hipótese  0,50    

A hipótese corresponde à confirmação ou negação da resolução do problema. O aluno deve levantar 
nesse ponto todos os pontos que o levarão para a conclusão do trabalho. A hipótese é uma antecipação 
do resultado da pesquisa, uma resposta possível do problema que deverá ser confirmada pela 
pesquisa.  

5. Objetivo  0,25    

O objetivo é o que ele pretende atingir com a sua resposta. Objetivo é sinônimo de meta, fim. 

6. Justificativa  0,25    

Tem por finalidade apresentar as razões da escolha do assunto, é o convencimento de que o trabalho 
de pesquisa é fundamental de ser efetivado.  

7. Fundamentação teórica  1,0    

Constitui o universo de princípios e conceitos, formando sistematicamente um conjunto logicamente 
coerente, dentro do qual o trabalho do aluno se fundamenta ou se desenvolve.  

8. Metodologia  2,0    

É a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método. É a 
explicação do tipo de pesquisa, instrumental a ser utilizado (questionário, entrevista, comitê de ética, 
etc), do tempo previsto, tabulação e tratamento de dados, delineamento estatístico.  

9. Cronograma  0,25    

É a previsão de tempo que será gasto na realização do trabalho até a sua defesa em TCC II.  

10. Referências   0,25    

As referências devem ser de acordo com as normas da ABNT. Em ordem alfabética, alinhadas à 
esquerda, adequadas, conforme as normas de acordo com cada fonte citada e consultada.  

11. Redação  0,25    

Apresenta redação (ortografia, gramática, clareza e objetividade) bem estruturada e adequada à 
linguagem científica.  

Valor máximo: 6,0 pontos  Total    

Assinatura do Avaliador:    

  

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS   

FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO DE QUALIFICAÇÃO DE TCC I   
  



 

 
Caro PROFESSOR, favor considerar cada quesito proposto e avaliar o aluno em todas as 

categorias descritas. A nota entre parênteses é a nota máxima que pode ser designada a 

cada ponto avaliado, e a nota mínima é zero.  

Aluno:     

Prof.º avaliador:    

 Critério  Valor  Nota  

CONDUTA TÉCNICA     

1. Clareza dos objetivos  0,4    

É a maneira com a qual o acadêmico justifica e apresenta seu trabalho.   

2. Adequação do conteúdo  0,4    

É a organização e distribuição do seminário, quanto ao conteúdo apresentado.  

3. Domínio do conteúdo  0,4    

Compreende a familiaridade do assunto pelo acadêmico.   

APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO     

4. Dinamismo  0,4    

Visando manter a atenção dos avaliadores e interação com os ouvintes.   

5. Otimização do tempo (15 MINUTOS)  0,4    

Adequação ao tempo estipulado para a apresentação do seminário.   
12 - 15 minutos= 0,4 pontos; 9 - 11 minutos= 0,3 pontos;   
6 - 8 minutos= 0, 2 pontos. 0 – 5 minutos: 0,1 pontos. Mais que 15 minutos= 0,1 ponto.  

 

6. Criatividade  0,4    

Diversidade, qualidade e uso adequado do material didático apresentado.   

CONDUTA PESSOAL     

7.  Aparência pessoal  0,4    

Coerência ao se vestir na defesa de seu trabalho.  

8. Postura  0,4    

Linguagem adequada e expressão oral e corporal.   

ARGUIÇÃO     

9. Domínio de conteúdo teórico prático  0,4    

Domínio e clareza nas respostas     

10.  Bom senso, ponderação, aceitação de críticas.  0,4    

Discernimento mediante as situações à que o aluno seja submetido.  

Valor máximo: 4,0 pontos  Total    

Assinatura do Avaliador:     

 

 

 

 

 

 

  

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS   

FICHA DE AVALIAÇÃO D A APRESENTAÇÃO ORAL   DE TCC I   
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FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR 

  

  

Aluno:     

Prof.º avaliador:    

   

  
TÓPICOS A SEREM AVALIADOS  

  
VALOR  NOTA  

ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO  

Interesse, responsabilidade e organização.  
1,0  

  
  

Cumprimento de tarefas  1,0  
  
  

RELACIONAMENTO/  
COMPORTAMENTO ÉTICO  

  
Orientador – orientando  
  

1,0  
  
  

PRAZOS  

Cumprimento de prazos pré-estabelecidos 
para entrega de documentos exigidos pelo 
orientador  

1,0  
  
  

Comparecimento e pontualidade às 
orientações nas datas programadas  1,0  

  
  

  
NOTA FINAL   

  
  

OBSERVAÇÕES:   
  
  
  
  
  
  
  
  

  

    

 

  Assinatura do Orientador  

  

  



 

  

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DOS CAMPOS GERAIS  

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PROFESSOR DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO I  

  

  

Aluno:     

Prof.º avaliador:    

  

  
TÓPICOS A SEREM AVALIADOS  

  
VALOR  NOTA  

ELABORAÇÃO DO 
TRABALHO  

Interesse, responsabilidade e 
organização.  

1,0  
  
  

Cumprimento de tarefas   1,0  
  
  

Atendimento às normas do  
Regulamento e Manual de TCC  

1,0  
  

RELACIONAMENTO/  
COMPORTAMENTO ÉTICO  

  
Orientador – orientando  
  

1,0  
  
  

PRAZOS  

Cumprimento de prazos pré-estabelecidos 
para entrega de documentos e trabalhos 
exigidos pelo coordenador de TCC  

0,5  

  
  

Comparecimento e pontualidade às 
orientações de TCC nas datas 
programadas  

0,5  
  
  

NOTA FINAL    
  

OBSERVAÇÕES  
  
  
  
  
  

  

     

 

  Assinatura do professor de TCC  


