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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE SISTEMAS 
DE

INFORMAÇÃO - CAMPUS FEIRA DE SANTANA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS

Art. 1° O presente regulamento baseia-se na obrigatoriedade do cumprimento das disciplinas 
Trabalho de Conclusão de Curso I – TCC I e Trabalho de Conclusão de Curso II - TCC II que são 
partes integrantes da matriz curricular, com carga horária de 60 horas, ministradas no sétimo e 
oitavo semestres do curso, conforme Projeto Pedagógico do Curso de BSI –PPC – BSI. 

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação possui os seguintes 
objetivos:

I – capacitar o aluno para elaboração e exposição de trabalhos científicos, através de metodologia 
adequada;

II – desenvolver a capacidade cognitiva do conhecimento, as habilidades e as aptidões;

III – levar o aluno a correlacionar e aprofundar os conhecimentos teórico-práticos adquiridos no 
curso; 

IV – propiciar ao aluno o contato com o processo de investigação científica;

V – contribuir para o enriquecimento das diferentes linhas de estudo de Sistemas de
Informação, estimulando a pesquisa científica articulada às necessidades da comunidade local, 
nacional e internacional; e

VI – incentivar a continuação dos estudos em Programas de Pós-Graduação. 

CAPÍTULO II

DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
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Art. 3° O trabalho de Conclusão de Curso – TCC é uma exigência curricular na formação 
acadêmica e profissional do Bacharel em Sistemas de Informação e consiste no desenvolvimento 
de trabalho escrito e oral sobre temas ligados ao curso e seguirá as seguintes etapas:

I –Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I), que deverá ser desenvolvido um Projeto de 
Pesquisa;

II –Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) que deverá ser desenvolvido um Projeto na forma 
de Monografia.

Art. 4° No componente curricular TCC I, o discente deverá:

I – escolher o professor-orientador e decidir em comum acordo o tema da monografia;

II – Entrega pelo aluno do Termo de Aceite de Orientação (APÊNDICE I), à Coordenação do 
Curso quando estiver matriculado na disciplina TCC I, tendo o prazo limite definido em Calendário 
Acadêmico. Este documento deverá estar assinado pelo orientador do trabalho e pelo aluno.

III – dar início às atividades de estudos, levantamento bibliográfico, pesquisa de campo, se assim 
for o caso. 

§1°. Para se inscrever no TCC I, o aluno deverá ter integralizado um mínimo de 900 horas (1080 
horas-aula) em disciplinas do curso, sendo 180 horas em cada período da matriz curricular, do 
primeiro ao quinto semestre.

§2°. Caso ocorra mudança no tema do projeto, um novo documento deverá ser submetido ao 
Colegiado do Curso para avaliação, ficando o aluno obrigado a realizar os ajustes solicitados no 
projeto pelo Colegiado, condição para a continuidade do TCC. No caso de mudança somente de 
orientador, o aluno deverá submeter seu projeto à aprovação pelo novo orientador e pelo 
Colegiado do Curso mediante Termo de Aceite de Orientação.

§3°. O aluno deverá realizar apresentação oral do Projeto de Pesquisa perante uma Banca de 
Qualificação formada por, pelo menos, o Professor de TCC1 e orientador(a);

§4°. A aprovação no TCC I dependerá da avaliação do professor-orientador, que deverá enviar a 
nota ao Professor da disciplina TCC, responsável por registrar a nota final do aluno no sistema 
acadêmico.

Art. 5° No componente curricular TCC II, o aluno deverá:

I – dar continuidade aos trabalhos iniciados no componente TCC I ou apresentar novo Termo de 
Aceite de Orientação caso haja mudança de orientador.
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II – para fins de organização e padronização restringe-se sua apresentação, exclusivamente, ao 
formato de monografia. Os trabalhos obedecerão às normas e às Metodologias específicas deste 
tipo de produção do conhecimento. 

III – entregar, com aval do Orientador, uma cópia da monografia a cada membro da Banca
Examinadora no prazo de 15 dias antes da data da defesa pública;

IV– defender publicamente (apresentação oral) sua monografia perante uma Banca Examinadora, 
que fará arguição e emitirá a nota final do aluno, até o último dia de aula previsto no Calendário 
Acadêmico; 

V – entregar a versão final da monografia, com as devidas correções solicitadas pela Banca 
Examinadora, para os setores responsáveis, seguindo as recomendações de impressão/digitais 
estabelecidas pela Biblioteca do IFBA Feira de Santana.

§1°. Para matricular-se no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso II em  Sistemas 
de Informação, o aluno deverá ter sido aprovado no TCC I.

§2°. A aprovação no Componente Curricular TCC II dependerá da aprovação da monografia por 
parte da Banca Examinadora.

 

§3°. O discente que tiver sua monografia reprovada deverá se matricular novamente no
componente curricular em semestre posterior, submetendo-se à nova avaliação, não cabendo 
recurso ao parecer da Banca Examinadora.

§4°. As versões finais da monografia destinam-se aos membros da Banca Examinadora e à 
Biblioteca da Unidade.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

SEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DAS DISCIPLINAS DE TCC I E TCC II

Art. 6° Compete ao professor da disciplina:
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I – Apresentar as linhas de pesquisa do curso e os projetos vinculados aos estudantes do sexto 
e sétimo períodos do curso (TCC I e TCC II);

II – articular-se com a Coordenação e o Colegiado de Curso para compatibilizar diretrizes, 
organização e desenvolvimento dos trabalhos;

III – Orientar os acadêmicos nos procedimentos relacionados ao desenvolvimento dos trabalhos, 
tais como normas de desenvolvimento dos trabalhos;

IV – Convocar, sempre que necessário, os orientadores para discutir questões relativas à 
organização, planejamento, desenvolvimento e avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso;

V – Administrar, quando for o caso, o processo de substituição de orientadores, encaminhando-o
para homologação da Coordenação do Curso;

VI – Definir o cronograma de apresentação de trabalhos a cada semestre letivo, com a 
homologação da Coordenação do Curso;

VII – Divulgar a listagem de orientadores e orientandos e a composição da Banca Examinadora;

VIII – Organizar o arquivamento dos documentos referentes ao TCC;

IX – Encaminhar à Coordenação de Curso, no início de cada ano letivo, a listagem de acadêmicos 
matriculados na disciplina de TCC, distribuídos por orientador.

X – Organizar, acompanhar e viabilizar a avaliação dos Trabalhos de Conclusão de Curso;

XI – Encaminhar à Coordenação de Curso, no final do período letivo, as folhas individuais de 
frequência e o relatório de notas.

XII – Reservar a sala e os recursos necessários para a defesa do TCC.

XIII – Encaminhar ao Colegiado, a ata e demais formulários relativos à defesa do TCC II, 
devidamente preenchidos e assinados, imediatamente após a conclusão dos trabalhos da Banca 
Examinadora.

XIV - O Professor Orientador, presidente da banca examinadora, deve obter os formulários para 
defesa do TCC na página WEB do Colegiado.

SEÇÃO II

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR DE TCC I E TCC II

Art. 7° A orientação do TCC, entendida como processo de acompanhamento didático-
pedagógico, será de responsabilidade do docente do Instituto Federal da Bahia.



Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

IFBA – Campus Feira de Santana 188

Art 8° Compete ao professor-orientador:

I – Analisar, avaliar e assinar o Termo de Aceite de Orientação a ser preenchido pelo aluno;

II – orientar, acompanhar o desenvolvimento do trabalho em todas as suas fases;

III – Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando; 

IV – Agendar reuniões periódicas de orientação. A periodicidade não deve ser inferior a duas 
reuniões mensais;

V –Estabelecer um projeto de monografia em conjunto com o discente;

VI – Informar o orientando sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação;

VII - Coordenar o processo de Constituição das Bancas Examinadores e presidir a Banca 
Examinadora do Trabalho orientado;

VIII – Avaliar o TCC, encaminhando-o para a Banca Examinadora, no caso da sua aprovação;

IX – Preencher corretamente todos os campos da(s) Ata(s) da(s) Banca(s) Examinadora (s)
(APÊNDICE II), a serem fornecidas pelo professor da disciplina TCC, e devolvê-las(s) a ele para 
fins de registro formal das notas e arquivamento.

X – Verificar as implementações das correções requeridas pela Banca Examinadora, bem como 
a formatação da versão corrigida da monografia, de acordo com o respectivo modelo definido pelo 
Colegiado;

XI – Caso o aluno possua um projeto com solicitação de patente, o professor deverá solicitar uma 
banca fechada e emitir o Termo de Confidencialidade (APÊNDICE III), de todos os membros 
da Banca.

Parágrafo Único – Na impossibilidade do Professor Orientador participar da banca examinadora, 
por motivo justificado, o Colegiado indicará um professor para substituí-lo.

Art 9º É permitida a existência de um coorientador, podendo ser membro externo ao IFBA, desde 
que este tenha conhecimento na área do trabalho em desenvolvimento, com titulação mínima de 
graduação.

SEÇÃO III

DO DISCENTE ORIENTADO

Art 10º São direitos do orientando matriculado em TCC I e TCC II:



Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

IFBA – Campus Feira de Santana 189

I – ter um professor-orientador e definir com ele a temática da monografia;
II – receber orientação do professor-orientador sobre o desenvolvimento e etapas do TCC I; 

III – ser informado sobre as normas e regulamentação do TCC;.

 

Art 11° É dever do orientando matriculado em TCC I:

I – cumprir todas as etapas previstas neste regulamento dentro dos prazos previstos;

II – Entregar o Termo de Aceite de Orientação ao Coordenador do Curso;

III – Frequentar as reuniões convocadas pelo seu Professor Orientador;

IV – Cumprir as atividades do TCC I, de acordo com o presente regulamento e as instruções do 
professor Orientador.

Art 12°. É dever do orientando matriculado em  TCC II:

I – cumprir todas as etapas previstas neste regulamento dentro dos prazos previstos;

II – frequentar as reuniões convocadas pelo seu Professor Orientador;

III – Encaminhar ao Colegiado, de acordo com o calendário de TCC vigente, as cópias da 
monografia, e o Formulário Padrão de Composição da Banca (APÊNDICE IV), devidamente 
assinados pelo Professor Orientador;

IV – O Aluno deve entregar, juntamente com os documentos anteriores, o Formulário de 
Autorização de Publicação do trabalho de conclusão de curso (APÊNDICE V);

VI - O Aluno deve comparecer em dia, hora e local determinados para apresentar e defender o 
seu TCC perante a Banca Examinadora.

VII - Caso seja uma monografia que refere-se a uma possível patente, o aluno deve preencher o
Formulário de Solicitação da Defesa em Sessão Fechada (APÊNDICE VI),  e preencher o
Formulário de Solicitação Não Publicação TCC (APÊNDICE VII);

VII - O Aluno deve encaminhar ao Professor Orientador a versão final da monografia, em mídia 
digital, devidamente corrigida, no prazo definido pelo calendário vigente do TCC.

Art 13°. – O Aluno matriculado em TCCII poderá solicitar antecipação da sua defesa de TCC,  
através de formulário (APÊNDICE VIII), em relação à data prevista no calendário vigente, 
mediante concordância do seu professor orientador.

SEÇÃO IV

DA BANCA EXAMINADORA
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Art 14° A banca examinadora possui a seguinte composição:

I – o professor-orientador que é o presidente da banca; e

II – Professor examinador interno

III – Professor examinador da área interno ou externo.

§1°. A escolha dos membros da banca examinadora é de competência do orientador em comum 
acordo com o orientando.

§2°. Caberá ao Professor Orientador informar, juntamente com a indicação da banca 
examinadora, um suplente para substituir um dos examinadores indicados, em caso de ausência 
de um deles.

§3°. O coorientador não poderá participar como membro da Banca Examinadora, exceto em 
substituição do Professor Orientador.

Art 15° Compete à Banca Examinadora:

I – avaliar a monografia e a apresentação oral (defesa) da mesma, segundo critérios definidos no 
Barema de Avaliação pelo Colegiado do Curso (APÊNDICE IX); e
II – entregar ao professor-orientador, ao final da defesa da monografia, os pareceres com as notas 
atribuídas à avaliação da monografia e à apresentação e suas respectivas justificativas.

III – Assinar a ata da defesa;

IV – Assinar o termo de confidencialidade, quando solicitado pelo aluno e orientador.

SEÇÃO V

DA AVALIAÇÃO

Art 16° O aluno será avaliado em dois momentos:

I – ao término do componente TCC I:

a) pela participação e desenvolvimento durante o semestre letivo;

b) pela pré-banca, com apresentação do Projeto de Pesquisa; e

II – ao término do componente TCC II:
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a) pela avaliação da monografia;

b) pela avaliação da apresentação oral.

§1°. A Nota final do TCC I será composta da seguinte maneira: Peso 0,3 atribuído à participação 
e desenvolvimento durante o semestre e 0,7 atribuído ao texto e apresentação oral do Projeto de 
Pesquisa;

§2°. A avaliação no Componente TCC II será realizada por uma Banca Examinadora e a nota será 
composta pela média aritmética simples das notas de cada examinador, conforme critérios 
estabelecidos no Barema de Avaliação pelo Colegiado do Curso (APÊNDICE IX) formulário 
de avaliação, aprovado pelo colegiado.

 

Art 17° O discente será considerado aprovado no componente curricular TCC II se obtiver nota 
maior ou igual a 7,0 (sete vírgula zero) na nota da monografia/apresentação; caso contrário, será 
considerado reprovado.

SEÇÃO VI

DA  DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art 18°A defesa da monografia será aberta ao público.

Art 19° A defesa seguirá a seguinte sequência de atividades:

I – Apresentação oral do trabalho com duração mínima de 20 (vinte) minutos e máxima de 
30(trinta) minutos. Caso o projeto possua protótipo será reservado mais 10 minutos para 
apresentação.

II - Período de arguição por parte dos membros da Banca Examinadora, com duração de 10 
minutos para cada membro da Banca, moderada pelo presidente da Banca Examinadora.

III - Deliberações pela Banca Examinadora em sessão fechada.

IV - Leitura da ata pelo presidente da Banca Examinadora em sessão aberta.

Parágrafo Único. As condições para a defesa de TCC devem ser ajustadas para que estudantes 
com deficiência possam apresentar o trabalho sem nenhum prejuízo a sua qualidade.

Art 20° A ata da defesa de TCC deve ser assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Art 21° Na impossibilidade da Instalação da Banca Examinadora no momento da defesa, deverá 
ser marcada uma nova data para a defesa.
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Art 22° A Banca Examinadora pode determinar ao aluno que reformule aspectos de sua 
monografia.

§1°. O prazo máximo para a entrega da versão final da monografia deverá seguir o calendário 
aprovado pelo Colegiado.

§2°. O Professor Orientador deve verificar se as correções determinadas pela Banca Examinadora 
foram efetuadas, não havendo necessidade de nova defesa oral;

§3°. O Professor Orientador deverá comunicar ao Professor do TCC que o aluno realizou as 
revisões conforme as orientações sugeridas pela Banca Examinadora.

§4°. A nota do TCC II só será registrada em caderneta após a entrega da versão final da 
monografia.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art 23°. Os custos da elaboração da monografia ficam a cargo do aluno salvo em situações 
especiais avaliadas pela Serviço Social do campus Feira de Santana.

Art 24° Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do curso.

Art 25° Este regulamento só poderá ser alterado através do voto da maioria simples dos membros
do Colegiado do Curso Bacharel em Sistemas de Informação e das demais instâncias 
competentes para sua análise do IFBA.

Art 26° Este regulamento entra em vigor na data de sua aprovação.
Feira de Santana, 09 de julho de 2021

Prof. Fernanda Castelo Branco de Santana

Presidente do Colegiado do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação



Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

IFBA – Campus Feira de Santana 193

APÊNDICES 
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APÊNDICE I - Termo de Aceite de 
Orientação
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

TERMO DE ACEITE DE ORIENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO

ALUNO

NOME MATRÍCULA

TÍTULO DO TRABALHO

ORIENTADOR(A)

NOME DEPARTAMENTO

CO-ORIENTADOR(A) 

NOME INSTITUIÇÃO

TEMA

Feira de Santana, _____ de ___________________ de ________.

Aluno

Orientador(a)

Co-orientador(a)
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APÊNDICE II - Ata(s) da(s) Banca(s) 
Examinadora (s)
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

ATA DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

No dia ____ do mês de _________________ do ano de ________, às _____ hs, realizou-

se no(a)_________________________________________________,  a apresentação 

do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________do(a)

aluno(a) ___________________________________________________, matricula 

____________________, do Curso Bacharel em Sistemas de Informação, como parte 

dos requisitos para a conclusão do Curso. Após arguir o(a) aluno(a), a banca decidiu 

___________________ atribuindo-lhe a nota _____.

Observações: 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________

Componentes da Banca Examinadora

Examinador(a) Assinatura

Orientador(a):

Examinador 1(a):

Examinador 2(a):
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APÊNDICE III - Termo de 
Confidencialidade
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

 

Eu, ______________________________________________________, estou ciente que 

deverei guardar sigilo sobre o conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso 

intitulado”“____________________________________________________________________

_____________________________________________________________”, apresentado em 

sessão fechada no dia _____/_____/______, pelo  aluno  

_____________________________________________________________________, 

orientado pelo(a) professor(a)____________________________________________, pois o 

conteúdo do trabalho supracitado está em processo de proteção de propriedade intelectual por 

______________________________________________ .

Feira de Santana, _____  de ___________________ de ________.

____________________________________________

Assinatura
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APÊNDICE IV - Formulário Padrão de 
Composição da Banca
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

FORMULÁRIO DE AGENDAMENTO E COMPOSIÇÃO DA BANCA 
EXAMINADORA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

IDENTIFICAÇÃO

ALUNO MATRÍCULA

TÍTULO DO TRABALHO

ORIENTADOR(A)

DATA DA DEFESA HORÁRIO

LOCAL

EXAMINADOR(A) INSTITUIÇÃO

SUPLENTE INSTITUIÇÃO

Feira de Santana, _____  de ___________________ de ______.

Orientador(a)

Professor(a) do TCC
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APÊNDICE V - Autorização de 
Publicação do trabalho de conclusão de 

curso
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu,____________________________________________________________, 

matrícula _____________________, autorizo a publicação eletrônica do trabalho de 

Conclusão de Curso 

intitulado”_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

__”, orientado pelo(a) Professor(a) 

_______________________________________________________ ,na página web do 

curso de BACHARELADO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO do Instituto Federal da Bahia, 

campus Feira de Santana.

Feira de Santana, _____ de ___________________ de ________.

Aluno
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APÊNDICE VI - Formulário de 
Solicitação da Defesa em Sessão 

Fechada
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM 
SESSÃO FECHADA

 

 

Eu, ________________________________________________, orientador do 

aluno________________________________________________________________, matrícula 

__________________, solicito ao Professor de TCC que a defesa do Trabalho de Conclusão de 

Curso intitulado 

“____________________________________________________________________________

____________________________________________________________”, seja realizada em 

sessão fechada, pois o conteúdo do trabalho supracitado está em processo de proteção de 

propriedade intelectual por ___________________________.

Feira de Santana, _____  de ___________________ de ________.

____________________________________________

Assinatura do(a) Orientador(a)

____________________________________________

Assinatura do(a) Aluno(a) 
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APÊNDICE VII - Formulário de 
Solicitação Não Publicação TCC
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE NÃO PUBLICAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO

Eu,____________________________________________________________ , autor(a) 

do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

“____________________________________________________________________________

____________________________________________________________”, 

apresentado em sessão fechada no dia _____/_____/__________, sob orientação do(a) 

professor(a)___________________________________________________________,

solicito à Coordenação do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal 

da Bahia, campus Feira de Santana, a não publicação na Internet do documento do trabalho 

supracitado, pois este está em processo de proteção de propriedade intelectual por 

______________________________. 

Estou ciente que a publicação na Internet do documento será realizada após o depósito 

da patente (ou registro de software) ou após 2 anos da defesa do trabalho.

Feira de Santana, _____  de ___________________ de ________.

____________________________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

____________________________________________
Assinatura do(a) Orientador(a)



Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

IFBA – Campus Feira de Santana 208

APÊNDICE VIII - Formulário de 
Antecipação da Defesa do TCC



Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

IFBA – Campus Feira de Santana 209

COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO 

Eu,_______________________________________________________, 

matrícula _____________________, venho através deste, solicitar a antecipação da 

defesa do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado 

“______________________________________________________________________

__________________________________________________________________”, 

orientado pelo(a) Professor(a) 

________________________________________________________ para a data

_______________________________.

Feira de Santana, _____ de ___________________ de ________.

Aluno

Orientador
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APÊNDICE IX - Barema de Avaliação 
pelo Colegiado do Curso
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COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM SISTEMAS DE 
INFORMAÇÃO

FORMULÁRIO DO EXAMINADOR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

IDENTIFICAÇÃO

ALUNO MATRÍCULA

TÍTULO DO TRABALHO

ORIENTADOR(A)

EXAMINADOR

AVALIAÇÃO CONCEITO*

Monografia

Adequação entre teoria, método e objetivos

Atualização e adequação da bibliografia selecionada

Domínio do referencial teórico e bibliográfico

Análise crítica do problema e da solução

Contribuição para a área de conhecimento (aplicabilidade e/ou características 
inovadoras)

Organização (adequação a normas de redação de textos)

Coerência interna e progressão lógico-semântica

Apresentação oral

Uso adequado do tempo (mínimo de 20 min. e máximo de 40 min.) e recursos

Expressão oral

Coerência e progressão lógica
*Conceito: Excelente; Bom; Regular; Insuficiente.
Considerações:

Nota Final (Nota numérica de 0 a 10, a critério do examinador)

Feira de Santana, _____ de ___________________ de ______.
_________________________________________ Assinatura do Examinador


