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Elementos pré-textuais Conceito final (0 - 10,0) 

• Os elementos pré-textuais (capa, folha de rosto, folha de apresentação,  
resumo, sumário) estão incluídos e mostram-se adequados ao Plano? 

 

Comentários: 

 

 

 

Introdução Conceito final (0 - 10,0) 

• A apresentação do problema parte de uma questão geral que permita seu 
entendimento por um leitor que não seja iniciado no tema específico? 

• A problemática é situada a partir de um contexto amplo? 

• A introdução ao tema central está bem estruturada? 

• O texto apresenta a finalidade do trabalho? 

• A importância do trabalho encontra-se registrada? 

• O trabalho proposto apresenta justificativas adequadas sob pontos de vista 
técnico, científico e social? 

 

Comentários: 

 

 

 

Objetivos Conceito final (0 - 10,0) 

• O trabalho apresenta hipótese corretamente elaborada e apropriada a 
natureza de um TCC? 

• O objetivo geral do trabalho está claro?  

• O objetivo geral do trabalho não se confunde com sua finalidade? 

• O objetivo geral não é genérico? 

• Os objetivos específicos estão definidos de forma clara?  

• Os objetivos específicos constituem-se detalhamentos do objetivo geral? 

 

Comentários: 
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Fundamentação teórica Conceito final (0 - 10,0) 

• Existe uma estruturação para apresentação da fundamentação teórica? 

• O tratamento dos temas que constituem a fundamentação teórica é 
articulado? 

• A fundamentação teórica é adequada aos objetivos do trabalho? 

• A bibliografia estudada é atual? 

• Os trabalhos consultados são mencionados no texto? 

• O autor apresenta sua própria análise crítica sobre os textos comentados? 

 

Comentários: 

 

 

 

Metodologia Conceito final (0 - 10,0) 

• A metodologia possui uma exposição sobre a estrutura geral do trabalho a 
ser realizado? 

• A metodologia descreve a natureza do trabalho? 

• A metodologia descreve todos os materiais, equipamentos, instrumentos e 
instalações que serão utilizados para execução do trabalho? 

• Em trabalhos que são realizados em área geográfica, a descrição da área 
encontra-se adequada aos objetivos da proposta? 

• A metodologia é embasada na fundamentação teórica? 

• A metodologia está adequada aos objetivos específicos do trabalho? 

• A leitura da metodologia permite identificar as metas que serão cumpridas 
ao final do trabalho? 

• São descritos os procedimentos para coleta de dados? 

• São descritos os procedimentos para análise dos dados coletados? 

 

Comentários: 

 

 

 

Elementos pós-textuais: Conceito final (0 - 10,0) 

Referências 

• As citações apontadas no texto incluem-se na lista de referências 
bibliográficas? 

• As referências encontram-se elaboradas de acordo com a norma da MDT? 

Cronograma  

• O prazo para execução do trabalho é compatível com o prazo disponível ao 
aluno? 

Orçamento 

• A realização do trabalho contempla previsão orçamentária adequada ou 
meios explícitos para sua realização? 

 

Comentários: 
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Outras questões: Conceito final (0 - 10,0) 

• O texto encontra-se bem redigido quanto a gramática e concordância? 

• O trabalho obedece a norma da MDT? 

• Foram incluídos os anexos e apêndices mencionados no trabalho? 

• A apresentação gráfica do trabalho é de boa qualidade? 

• As figuras e imagens são adequadas? 

• A proposta é adequada a um Trabalho de Conclusão de Curso de 
Graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária? 

• O trabalho constitui-se uma contribuição para a formação do aluno? 

• O trabalho proposto contribui para a consolidação da ação profissional do 
engenheiro ambiental e sanitarista? 

 

Comentários: 

 

 

 

Comentários finais, sugestões e recomendações sobre o trabalho: 

 

 

 

 

 

 

               

 

                                                                                                           Média Final: 

 
 
 


