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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 
DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Bacharelado em Ciências Contábeis 

 

ALUNO:  MATRÍCULA: 

 

COMISSÃO EXAMINADORA 

ORIENTADOR:  

AVALIADOR:  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

SUGERIDA 

PONTUAÇÃO 

OBTIDA 

Processo de orientação (2 pontos)   

1. Assiduidade?   

2. Cumprimento dos prazos estabelecidos pelo orientador?   

3. Capacidade de discussão e aceitação de sugestões dadas pelo orientador?   

4. Desenvolvimento do aluno (início em comparação ao fim)?   

Formatação e apresentação (2 pontos)   

5. A apresentação formal do trabalho está adequada às práticas adotadas no CCA?   

6. O trabalho observa adequadamente as normas gramaticais da língua portuguesa?   

7. A linguagem foi utilizada com correção, clareza, precisão e propriedade?   

8. O trabalho observa as normas ABNT adequadas para citações, referências, quadros etc.?   

9.    

10. O texto está estruturado adequadamente (devida concatenação dos capítulos/seções e 

suas subdivisões)? 

  

Temática e desenvolvimento (3 pontos)   

11. O resumo evidencia claramente o conteúdo do trabalho?   

12. A abordagem ao tema é atual, relevante e oportuna?   

13. O problema de pesquisa foi enunciado e tratado adequadamente?   

14. Os objetivos da pesquisa estão claros e bem definidos?   

15. As ideias apresentadas no trabalho são coerentes, adequadamente articuladas e 

apresentam-se consistentes? 

  

16. O referencial teórico foi adequadamente definido, bem estruturado e articula-se com os 

objetivos da pesquisa? 

  

17. Em relação às referências utilizadas: São suficientes? São compatíveis com o tema 

proposto? São atuais (ou seja, são referências recentes)? São pertinentes ao tema? 

  

Tratamento de pesquisa e considerações finais (3 pontos)   

18. O objetivo de pesquisa e a metodologia estão claramente delineados e adequados aos 

objetivos do trabalho? 

  

19. A metodologia descrita no trabalho mostrou-se adequada para se atingir os objetivos 

apresentados? 

  

20. As fontes dos dados apresentados são adequados aos objetivos do trabalho?   

21. Os resultados e sua análise foram adequadamente apresentados e mostram-se 

consistentes com o problema de pesquisa, objetivos e hipóteses? 

  

22. Foi apresentada uma análise crítica dos resultados encontrados?   

23. As considerações finais estão devidamente articuladas com o desenvolvimento, isto é, 

são coerentes, claras e objetivas? 

  

TOTAL GERAL   

AVALIAÇÃO 

Caso não haja consenso da comissão avaliadora em relação ao trabalho, deverá (ao) ser indicado(s) o(s) motivo(s) no verso do formulário. 

Havendo consenso, basta indicar, neste campo, o resultado final. 

Orientador: (   ) Aprovado  (   ) Reprovado 
Nota:                       ______________ 

 

Menção:                  ______________ 

(II, MI, MM, MS, SS): 

Membro:  (   ) Aprovado  (   ) Reprovado 

Resultado final: (   ) Aprovado  (   ) Reprovado 

(Caso haja discordância em relação à avaliação, um terceiro professor fará avaliação do trabalho e emitirá parecer escrito sobre o mesmo) 
Após a entrega da versão final do trabalho os professores deverão encaminhar a ficha de avaliação à coordenação para lançamento da menção.  

Caso não seja entregue nos prazos previstos, será lançada menção SR no histórico do aluno. 



 
 

 

No caso de Revisão de Forma preencher o campo abaixo. 

Caso não seja entregue no prazo previsto, será lançada menção MI no histórico do aluno. 

 

RECOMENDAÇÕES PARA REVISÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prazo para a entrega da versão revista:  

 

OBSERVAÇÕES DA COMISSÃO 

(Preencher somente no caso de não haver consenso em relação ao resultado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brasília DF,     de setembro de 2020. 

 
 
 

Orientador 
  

Avaliador 
  

 

RESULTADO DA DEFESA PÚBLICA 

A Comissão Examinadora, após exame de trabalho e argüição do examinando, decidiu pela: 

(    ) 
Aprovação 

(Nos casos do trabalho se mostrar adequado em relação aos critérios de avaliação). 

(    ) 

Revisão de forma 

(Nesse caso, a comissão deverá definir desde logo as recomendações para a revisão de forma, a data para a entrega do trabalho 

revisto. Caso não haja tempo hábil para a revisão no mesmo semestre letivo, o estudante deverá ser reprovado).  

(    ) 

Reprovação 

(Nos casos em que o trabalho se mostrar inadequado em relação à avaliação ou nos casos de não ser indicada a revisão de 

forma ou de não haver tempo hábil para realizá-la no semestre letivo. Nesse caso, o candidato somente poderá defender novo 

trabalho no semestre seguinte). 


