UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS E NATURAIS
COLEGIADO DE OCEANOGRAFIA

INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO DE T.C.C.
1. Instruções para a avaliação da banca:
 A avaliação de TCC do curso de Oceanografia deve considerar o trabalho escrito e a
apresentação.
 As notas devem ser dadas na escala de 0 (zero) a 10 (dez) para cada parte, geralmente com
peso maior (em torno de 80%) ao trabalho escrito, onde a nota final será a soma entre ambas.
1.1.






1.2.




O trabalho escrito deve ser avaliado de acordo (80% da Nota Final):
Estrutura, qualidade da redação, e embasamento teórico do projeto;
Clareza dos objetivos e/ou hipóteses;
Metodologia adequada e/ou completa para obtenção dos resultados;
Resultados claros, organizados e que permitam atingir os objetivos propostos;
Discussão clara e objetiva que responda as hipóteses ou objetivos propostos,
Com abordagem suficiente da literatura na área.
Apresentação oral deve ser avaliada de acordo (20% da Nota Final):
Tempo permitido para a apresentação 20-30 minutos (mínimo e máximo);
Clara apresentação de todos os tópicos do projeto escrito;
Segurança do aluno e qualidade da apresentação.

2. Procedimentos durante as apresentações
 Tempo de apresentação: mínimo 20min e máximo 30min;
 Tempo de arguição pela banca: 15 minutos por membro da banca. O orientador não deverá
arguir o aluno.
3. Após a arguição da banca, o orientador deve solicitar a saída de todos os presentes da sala,
declarando encerrada a sessão. Os membros da banca terão 10 minutos para discutir o
trabalho, e o resultado final será verbalmente informado ao aluno como:
a) "apresentação cumprida";
b) "apresentação cumprida com correções exigidas" ou
c) "apresentação não cumprida".
4. O aluno e o orientador terão prazo máximo de até 10 dias corridos para atender as
correções exigidas e entregar a versão final com termo de depósito assinado pelo orientador
e/ou banca.
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5. Não haverá reapresentação oral dos trabalhos.
6. No formulário de avaliação, cada membro da banca deverá indicar uma nota, com média final
de 0 a 10, que:
MÉDIA FINAL
(entre os
membros da
banca)

RESULTADO A SER
INFORMADO APÓS
APRESENTAÇÃO


0 a 4,9

5,0 a 6,9

Apresentação não
cumprida.



Aluno Reprovado



Apresentação cumprida
com correções maiores
no trabalho escrito

PROCEDIMENTOS APÓS
DEFESA












7,0 a 8,9

9,0 a 10



Apresentação cumprida
com correções
menores no Trabalho
escrito.

Apresentação cumprida
sem correções.






Projeto Reprovado, sem condições de
correção e/ou reapresentação.
Entrega da ATA de defesa assinada
ao coordenador indicando:
CONCEITO DE REPROVADO.
Inclui correções maiores, correções
metodológicas em objetivos e
resultados, análises adicionais
exigidas, aprofundamento da
discussão e outras modificações que
demandem além da simples correção
ortográfica.
Após revisão pelo aluno, apresentar
versão escrita corrigida, com ficha
assinada pela banca ou orientador,
atestando que as correções foram
feitas.
Entrega da ATA de defesa assinada
ao coordenador em branco.
SEM CONCEITO DE APROVAÇÃO.
Inclui correções essencialmente
ortográficas e pequenas revisões de
conteúdo.
Entrega da ATA de defesa assinada
ao coordenador em branco.
SEM CONCEITO DE APROVAÇÃO.
Entrega da ATA de defesa final
assinada.
COM CONCEITO APROVADO
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