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Título do trabalho:               
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ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS PELO EXAMINADOR 

 

TRABALHO ESCRITO 
Nota 

máxima 

Nota 

atribuída 

Estão de acordo com as normas estabelecidas? A linguagem é clara e correta? O 
raciocínio é claro e didático? 

1,0  

O resumo é claro? Contempla a justificativa, os objetivos, os métodos, os 
principais resultados e as conclusões? 

0,5  

As referências bibliográficas seguem as normas estabelecidas? Todas as 
citações constam das referências e vice e versa? 

1,0  

O título é conciso e reflete com precisão o conteúdo?  0,5  
INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA   

A introdução foi escrita de forma sequencial que encaminha logicamente o leitor 
aos objetivos? 

0,5  

Há uma definição clara dos objetivos e das hipóteses a serem testadas? 1,0  

É feita uma relação deste estudo com outros trabalhos realizados na área? O 
número e a natureza destes trabalhos são adequados? 

1,0  

MATERIAL E MÉTODOS   

São suficientes e detalhados para a repetição do trabalho? Há excesso de 
detalhes irrelevantes? 

0,5  

A metodologia é adequada ao propósito do trabalho? 1,0  
RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Todas as tabelas e figuras são referidas no texto e são necessárias, 
autoexplicativas e não se repetem? Os dados estão adequadamente 
apresentados?    

1,0  

Na discussão, há uma relação, de forma satisfatória, dos resultados obtidos com 
os trabalhos de outros autores? 

1,0  

As conclusões são claras e sustentadas pela evidência? As conclusões têm 
relação com o objetivo inicial? Não são utilizadas conjecturas ou recomendações 
práticas como conclusões? 

1,0  

TOTAL 10,0  
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APRESENTAÇÃO ORAL 
Nota 

máxima 
Nota 

atribuída 

O apresentador foi claro e objetivo na sua exposição? 2,0  

Na abordagem do tema, foi demonstrado segurança e domínio do assunto? 3,0  

A exposição seguiu uma sequência lógica dividindo equitativamente os 20 
minutos de apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusão)? 

1,0  

Os recursos audiovisuais foram utilizados adequadamente? 1,0  

Após a arguição, as respostas foram satisfatórias? 3,0  
TOTAL   

 

AVALIAÇÃO FINAL 

TRABALHO ESCRITO APRESENTAÇÃO ORAL NOTA FINAL 

   

 

 Comentários:             
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