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FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO ESCRITO DE QUALIFICAÇÃO DE TCC II 

 

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: O título é uma síntese precisa, completa e objetiva da proposta. 0,2  

2. Resumo: O assunto tratado é expresso na primeira frase do resumo, 

situando-o no tempo e no espaço.  

Traz com precisão e concisão o conteúdo completo do TCC.  
São ressaltados os objetivos, métodos, os resultados e as conclusões do 

trabalho. 

0,3  

3. Introdução: Expõe o tema e objetivo do TCC adequadamente. 

Apresenta objetivos, justificativa e finalidade do trabalho. 
É equilibrada em relação à extensão do TCC. 

Apresenta capítulos desenvolvidos. 

0,5  

4. Desenvolvimento: O trabalho apresenta uma boa divisão de capítulos, 
com seu desenvolvimento realizado de maneira lógica e bem estruturado, 

numa concretização adequada da metodologia pretendida. Ademais, 

relaciona bem os aspectos teóricos e práticos, expondo o assunto de modo 

satisfatório.  

1,5  

5. Revisão Bibliográfica: está atualizada e pertinente. Cita artigos sobre 

referenciais teóricos ou abordagens alternativas ou competidoras com as 

do referencial teórico empregado. As referências utilizadas são atualizadas 
e quantitativa e qualitativamente suficientes para a abordagem do 

problema. Faz citações de professores da instituição bem como da Revista 

Aporia Jurídica.  

1,4  

6. Considerações Finais: Estão apropriadas, circunscritas os limites do 
desenvolvimento do TCC. Sintetizam os pontos principais dos resultados e 

da análise desenvolvida. Respondem aos objetivos e questões 

estabelecidas. 

0,5  

7. Relevância: O tema e conclusões são importantes para a área de 
conhecimento a qual pertence o assunto. 

0,5  

8. Referências: 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.  

0,4  

9. Redação: Apresenta redação (ortografia, gramática, clareza e 

objetividade) bem estruturada e adequada à linguagem científica. 

0,7  

Valor máximo: 6,0 pontos Total  

Assinatura do Avaliador:  

 


