
 

 

 

ANEXO VII 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE BANCA EXAMINADORA DE TC 

Nome do autor do Trabalho: _________________________________________________ 

 

 

I – APRESENTAÇÃO ESCRITA DO TRABALHO DE CURSO 

 

8,0 

NORMAS 1,2 

FORMATAÇÃO - Observância das normas da FEMA na formatação do Trabalho de Curso 
 

LINGUAGEM - Observância à norma padrão de linguagem 
 

RESUMO E ABSTRACT 0,8 

Observar a apresentação e contextualização do tema, delimitação do tema; apresentação do problema 

de pesquisa; apresentação do objetivo geral do trabalho; apresentação da metodologia; apresentação 

das partes do trabalho; apresentação das considerações finais. Apresentação do abstract de tradução 

fiel à língua estrangeira. 

 

INTRODUÇÃO 1,0 

Observar a apresentação e contextualização do tema, delimitação do tema; apresentação do problema 

de pesquisa; apresentação da hipótese; apresentação dos objetivos geral e específicos do trabalho; 

apresentação da justificativa; apresentação da metodologia; apresentação das partes do trabalho. 

 

DESENVOLVIMENTO  3,0 

Estrutura Textual 1,0 

Coerência entre os capítulos e títulos enunciativos, número equilibrado de páginas, número equilibrado 
de seções dentro dos capítulos. Texto conciso, sintético, sem repetição, desenvolvimento lógico 
(coerência, objetividade, clareza e linguagem acadêmica). 

 

Referencial Teórico 2,0 

Referencial Teórico - revisão bibliográfica, documental e fundamentação teórica; atualização e 

fidedignidade na consulta às fontes; conhecimento, domínio e posicionamento do aluno com relação à 

problemática enfrentada. 

 



 

 

Análise reflexiva da Temática 1,0 

Demonstração da capacidade do acadêmico de situar o problema apresentado dentro do contexto 
jurídico atual.  

 

CONCLUSÃO  2,0 

Apresentação de um resgate da contextualização da pesquisa, para apresentar as considerações finais. 

Apresentação das principais discussões e resultados presentes no desenvolvimento dos capítulos, a 

partir dos objetivos assumidos na pesquisa. Apresentação da retomada do problema, com a observação 

das hipóteses (se houver), confirmando-a(s) ou refutando-a(s), para atender à pergunta da pesquisa.  

Apresentação das principais conclusões e defender a contribuição da investigação. 

 

II – APRESENTAÇÃO ORAL DO TRABALHO DE CURSO 1,0 

Clareza e coerência na apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusão). Uso adequado do 
tempo disponível. 

 

Apresentação de respostas adequadas à arguição da Banca Avaliadora. Compreensão das questões 
propostas; capacidade de reavaliar afirmações. 

 

III - INCIDÊNCIA DE DESCONTO NA NOTA GERAL EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA NO PRAZO 
DETERMINADO NO CALENDÁRIO SEMESTRAL DO NÚCLEO DE MONOGRAFIAS (até 10%) 

 

NOTA FINAL  

 

 INDICAÇÃO DO TRABALHO DE CURSO PARA PUBLICAÇÃO NO SITE INSTITUCIONAL X 

O texto está apto à publicação  

O texto está apto à publicação após os ajustes indicados pela Banca Avaliadora  

O texto não está apto à publicação, mesmo após os ajustes indicados pela Banca Avaliadora  

 

Nota:_________________ 

Data: _________________ 

Professor Avaliador: _____________________________________    Assinatura:___________________ 

 


