
APÊNDICE A – FICHA DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II – 
TECNOLOGIA EM PROCESSO GERENCIAIS – IFRS – CAMPUS CAXIAS DO SUL 

Estudante:  

Título do Trabalho:  
 
Formato de trabalho de Conclusão: 
 
(    )  Formato A - Elaboração de um plano de negócios no formato de validação de ideia de negócio. 
 
(    ) Formato B - Relatório de pesquisa teórica ou qualitativa ou quantitativa sobre um tema 
relacionado ao curso 
 
(    ) Formato C - análise de processos de forma crítica de uma organização, com proposta de 
intervenção 
 
(    ) Formato D - artigo acadêmico com até 30 páginas 
 
(    ) Formato E - monografia completa 
 
(    ) Formato F - relatório de atividades laborais executadas pelo estudante durante o período do TCC 
 
Orientador(a):  

Avaliador (a) 1:  

Avaliador (a) 2: 

Local:                                                                                                          Data:  

 

Critérios de Avaliação Avaliador 
(a) 1 

Avaliador 
(a) 2 

Orientador 
(a) 

O trabalho de conclusão de curso cumpre com as etapas 
propostas pelo formato proposto pelo colegiado do curso 

   

O trabalho de conclusão de curso têm objetivos claros e os 
mesmos foram cumpridos durante a execução do trabalho. 

   

As etapas do desenvolvimento do trabalho estão encadeadas e 
foram desenvolvidas de formato lógico 

   

O método de pesquisa gera condições para cumprir os objetivos 
do trabalhos 

   

Os resultados, suas análises e conclusões são claras, estruturadas 
e atendem as expectativas propostas para o tema  

   

A apresentação do trabalho foi clara e concisa    

A formatação, ortografia e citações estão de acordo com as 
normas acadêmicas estabelecidas 

   

Nível de atendimento dos critérios:   A - Atendeu; P - Parcialmente atendido; N - Não atendeu 

 

Rubrica dos avaliadores e orientador (a) 

 
 

  

Avaliador (a) 1 Avaliador (a) 2 Orientador (a) 
 

 



Parecer Final: 

Nota Final: ______ 

Status da Avaliação: 

(     ) Aprovado             (      ) Aprovação após ajustes indicados  pela banca             (   ) Reprovado 

_______________________________________________________________________ 

Avaliador (a) 1 

_______________________________________________________________________ 

Avaliador (a) 2 

________________________________________________________________________ 

Orientador (a) 

Obs: A nota final será disponibilizada no sistema acadêmico. 


