QUALIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
Aluno(a): _______________________________________________________________________________
Orientador(a): ___________________________________________________________________________

 DIMENSÃO 1: APRESENTAÇÃO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Aspectos gerais
Demonstrou preparação adequada do conteúdo evidenciada
por uma estrutura eficiente da apresentação?
Estabeleceu e manteve contato visual com a audiência?
Ouviu cuidadosamente os comentários e questões da banca e
respondeu adequadamente?
O tom e o volume de sua voz foram adequados;
A linguagem não-verbal (gesticulações, expressões faciais,
movimentação em sala) foi efetiva e adequada
Conduziu-se com um ritmo adequado (nem tão lento, nem
tão rápido)?
A postura diante da banca foi adequada (p.ex., dirige-se para
a audiência e não para o slide; não somente lê o slide)?
Organização e clareza
Apresentou os elementos da dissertação de forma clara e
organizada?
Definiu termos, conceitos e princípios?
Apresentou o conteúdo de modo sistemático e organizado?
Slides estavam claros, não “poluídos” com muita informação?
Uso de recursos didáticos
Utilizou adequadamente os recursos didáticos?
A informação apresentada no material audiovisual era legível
e fácil de acompanhar?
Fonte e cor do slide adequada?
Os recursos utilizados agregaram valor na compreensão dos
conceitos apresentados?

SIM

PARC

NÃO

RECOMENDAÇÕES

 DIMENSÃO 2: PROJETO
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Estrutura geral
Possui apresentação adequada?
Possui capa, com nome do Programa; Área de Concentração;
Título do projeto; Nome do pesquisador e Cidade em que será
realizado o projeto e ano?
Consta folha de rosto com nome do pesquisador/autor do
projeto; Nome do projeto; Nível do projeto e Cidade onde
será realizado o projeto e o ano?
Possui sumário, com as etapas da pesquisa com a sua
respectiva paginação na mesma ordem e grafia com que
aparecem no texto?
Possui resumo com os principais pontos do projeto: objetivos
principais, método resumido e desfechos esperados? Possui
os descritores de Ciências da Saúde?
Introdução
Apresenta o problema de forma clara?
O problema é atual/relevante?
Apresenta uma revisão da literatura que mostra a evolução
temática (selecionando os trabalhos de maior relevância)?
Explica os motivos da realização do estudo e destaca sua
importância (justificativa)?
Objetivos
Iniciam com verbo no infinitivo?
Apresenta os propósitos, gerais e específicos, que deverão
nortear todo o desenvolvimento do trabalho?
Estão claros e são coerentes com o problema apresentado?
Metodologia
Está escrita de forma clara e completa, indicando-se todos os
procedimentos e métodos empregados?
Contém os seguintes elementos mínimos:

Tipo de estudo

Local do estudo

Participantes (Critérios de inclusão e exclusão)

Coleta de dados
(instrumentos/medidas/procedimentos)

Análise dos dados

Aspectos éticos

Orçamento detalhado
Cronograma
Possui cronograma com todas as etapas de planejamento e
execução da pesquisa?
Referências:
Indica todo material coletado sobre o tema: livros, artigos,
monografias, material da internet etc., utilizados para a
elaboração do projeto?
Estar no formato da ABNT?
Plágio:
Existe alguma evidência de plágio?
ANEXOS/APENDICES

Avaliação: (

) satisfatória (

SIM

PARC

) parcialmente satisfatória (

NÃO

RECOMENDAÇÕES

) insatisfatória

Sugestões:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Avaliador: __________________________________

