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PROCEDIMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO 

 

1) A apresentação do Trabalho de Graduação (qualificação) deverá seguir o 
procedimento para arguição: 

 

a) A abertura oficial deverá ser feita pelo orientador, que é o presidente da 
sessão; 

b) O discente terá de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos para a apresentação dos 
principais enfoques do seu trabalho; 

c) O membro I inicia a arguição, e logo após, o membro II. Em seguida, o 
orientador fará as considerações sobre as atividades desenvolvidas pelo 
orientando; 

d) Em seguida, o candidato e o público presentes deverão se retirar da sala 
para que a Banca Examinadora possa proceder ao julgamento da 
apresentação do Trabalho de Graduação; 

e) Logo após a decisão da Banca, o candidato e público presentes retornam à 
sala, e o aluno recebe o resultado do professor orientador; 

f) O orientador fará os agradecimentos de praxe e encerrará a sessão de 
apresentação do Trabalho de Graduação. 

 

2) Os Trabalhos de Graduação serão aprovados com base nos seguintes critérios, 
conforme regulamento de Trabalho de Graduação: 

 

Avaliação Escrita 

I -  Observância às normas da ABNT; 

II -  Uso correto da linguagem, síntese, coerência, coesão e contribuição do 
trabalho; 

III -  Enfrentamento do problema e argumentação coerente; 

IV -  Coerência metodológica: adequação do método escolhido ao problema 
a ser solucionado e objetivos formulados; 

V –  Uso adequado das citações e das referências; 

 

Avaliação Oral 

I – Clareza e domínio da apresentação; 

III – Capacidade de respostas aos questionamentos; 
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PROCEDIMENTOS PARA DEFESA DO TRABALHO DE GRADUAÇÃO 

 

1) A apresentação do Trabalho de Graduação (defesa) deverá seguir o procedimento 
para arguição: 

 

a) A abertura oficial deverá ser feita pelo orientador, que é o presidente da 
sessão; 

b) O discente terá de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos para a apresentação 
dos principais enfoques do seu trabalho; 

c) O membro externo inicia a arguição, e logo após, o membro da Fatec 
Jales. Por fim, o orientador fará as considerações sobre as atividades 
desenvolvidas pelo orientando; 

d) Em seguida, o candidato e o público presentes deverão se retirar da sala 
para que a Banca Examinadora possa proceder ao julgamento da 
apresentação do Trabalho de Graduação; 

e) Logo após a decisão da Banca, o candidato e público presentes retornam 
à sala e o aluno recebe o resultado do professor orientador; 

f) O orientador fará aos agradecimentos de praxe e encerrará a sessão de 
apresentação do Trabalho de Graduação. 

 

2) Os Trabalhos de Graduação serão aprovados com base nos seguintes critérios, 
conforme regulamento de Trabalho de Graduação: 

 

Avaliação Escrita 

I -  Observância às normas da ABNT; 

II -  Uso correto da linguagem, síntese, coerência, coesão e contribuição do 
trabalho; 

III -  Enfrentamento do problema e argumentação coerente; 

IV -  Coerência metodológica: adequação do método escolhido ao problema 
a ser solucionado e objetivo formulados; 

VI –  Uso adequado das citações e das referências; 

 

Avaliação Oral 

I – Clareza e domínio da apresentação; 

II – Defesa dos resultados alcançados; 

III – Capacidade de respostas aos questionamentos; 


