APÊNDICE F
PROTOCOLO DE ENTREGA DO ARTIGO CIENTÍFICO PARA DEFESA/TCC II
Conforme as normas que regem o processo de defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
o depósito duas das cópias dos artigos para serem avaliados em banca de defesa, que devem ser
entregues com este protocolo, é de responsabilidade dos acadêmicos. O depósito de tais documentos
deve ser realizado no Centro de Pesquisa, no Campus de origem do Curso, de acordo com os
prazos estabelecidos pela coordenação do setor e com o aval do professor orientador. O
colaborador do setor só deverá assinar este protocolo ao receber os artigos impressos com cópias da ficha
de avaliação e com a nota atribuída ao processo de orientação, pelo professor orientador. Com as
assinaturas abaixo, os estudantes comprometem-se a estar presentes, pontualmente e preparados para a
banca na data e no horário especificados abaixo.
Título do artigo científico:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Curso: ____________________________________
Data da defesa: __________

Horário: __________

Período: ________________________________
Local: _________________________________

Assinatura(s): Estudante 1: _____________________________________________________________
Estudante 2: _____________________________________________________________
PROCESSO DE ORIENTAÇÃO
Itens de avaliação
1 – Presença nos encontros de orientação
2 – Cumprimento dos prazos
3 – Cumprimento das atividades
4 – Iniciativo e proatividade em relação ao desenvolvimento do trabalho
5 – Preparação final do projeto escrito e para a banca de qualificação
Nota obtida pelo processo de orientação

Nota
Proposta
25
05
05
05
05
05
25

Professor
Orientador
E.1
E.2

Declaração de responsabilidade do Professor Orientador
Eu, ____________________________________________, professor(a) orientador(a), declaro que o
artigo científico depositado no Centro de Pesquisa foi conferido por mim e está livre de plágio (parcial,
conceitual e/ou integral), passou por revisão de ortografia (língua portuguesa, em todo o texto) e o resumo
tem certificação de tradução (para o(s) idioma(s) que a revista solicitar).
Assinatura do Professor Orientador: __________________________________

Data: ___/___/_____

Assinatura do assistente do Centro de Pesquisa: ________________________ Data: ___/___/_____
Observação: Essa primeira página deve ser entregue avulsa.

FICHA DE AVALIAÇÃO
DEFESA DO TCC
TÍTULO DO ARTIGO CIENTÍFICO:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
NOME DO ORIENTADOR: __________________________________________________________________________________
NOMES DO(S) ESTUDANTES: (E.1 e E.2):
ESTUDANTE 1: ______________________________________________________________________________________
ESTUDANTE 2: ______________________________________________________________________________________
NOME DO AVALIADOR: ______________________________________________________________________________

PARTE I: TRABALHO ESCRITO
Itens de avaliação
Nota PropostaNota Alcançada

E.1 e E.2
06

1 – Formatação textual / Normas da instituição ou da Revista
2 – Resumo completo: contempla todos os itens norteadores
do trabalho

05

3 – Introdução: qualidade na seleção e utilização de fontes

05

4 – Introdução: apresentação do problema de pesquisa

03

5 – Coerência entre os objetivos e métodos

05
06

6 – Clareza na apresentação dos resultados
7 – Coerência na discussão dos resultados
8 – Apresentação dos limites do estudo

08
02

9 – Conclusão em relação aos objetivos propostos

05

10 – Relevância e impacto do trabalho

05

Nota obtida no trabalho escrito

50

PARTE II: APRESENTAÇÃO ORAL
Itens de avaliação
Nota PropostaNota Alcançada
1 – Organização na utilização do tempo
2 – Sequência lógica e coerência na apresentação
3 – Estrutura e organização do banner
4 – Adequação da linguagem
5 – Domínio do conteúdo
Nota obtida no trabalho defendido

E.1

E.2
05

05
05
05
05
25

