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Resumo. Este documento descreve os aspectos analisados para atribuição de
nota ao projeto de TCC da disciplina 5COP081 - Trabalho de Conclusão de
Curso, para o ano de 2013.

1. Introdução
O propósito deste documento é dar transparência ao processo de avaliação do projeto de
TCC, cuja nota será atribuı́da pelos membros da coordenação do TCC, visando maior
uniformidade na avaliação do projeto de TCC.

2. Aspectos avaliados e seus valores
O projeto de TCC será avaliado e a nota máxima atribuı́da será 10 (dez). Os aspectos a
serem analisados são pautados nas perguntas colocadas a seguir. e compõem a nota do
projeto de TCC.

1. O tema de pesquisa está contextualizado, apresentando com clareza o problema
que será abordado e sua relevância frente ao estado da arte?

2. Os objetivos estão claramente definidos? Os resultados esperados estão consisten-
tes com os objetivos propostos?

3. A fundamentação teórico metodológica está bem argumentada, com referências
bibliográficas relevantes? 1

4. Os métodos e técnicas propostos são adequados aos objetivos propostos e pos-
suem referência bibliográfica que dão suporte aos mesmos? O cronograma de
desenvolvimento é consistente com as atividades propostas?

5. O projeto possui uma boa apresentação, com boa correção do português e uso de
linguagem apropriada para um texto acadêmico?

Aspecto Valor
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2

1considerando-se natureza da publicação, o alinhamento da publicação ao tema de pesquisa, existência
de publicações recentes (últimos 5 anos), não descartando a inclusão de publicações clássicas mais antigas,
a quantidade de publicações.


