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ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CSTGA-JP – 19/07/2018 

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às 14h15min, no Laboratório de 

Informática 11, deu-se início a uma Reunião Ordinária dos membros do Colegiado do CSTGA, 

chamada pela Convocatória 003/2018, datada de 17 de julho de 2018 – EM ANEXO, constando 

inclusive com a pauta da referida reunião e lista de presenças. Presentes: Mirella L. Motta e 

Costa (presidente), Antonio Cícero de Sousa, Arilde Franco Alves, Maria Edelcides Gondim de 

Vasconcelos, Valdith Lopes Jerônimo, Carlos Lamarque Guimarães, Maria José Dantas 

(Pedagoga). Todos os presentes assinaram presenças na própria convocatória anexada a esta 

Ata. Justificaram ausências: Milton Bezerra do Vale (em aula), Janaína Pereira de Lima 

Nascimento (representante dos discentes) (informou mal-estar). A Presidente deu início a 

Reunião Extraordinária do Colegiado, explicando o objetivo da reunião e apresentando o 

Instrumento de Avaliação de TCC do CSTGA que foram analisados pelo NDE em reunião 

realizada em 05 de julho de 2018. Foram feitas sugestões no texto e tabelas, as quais foram 

devidamente corrigidas. Em seguida, os instrumentos foram aprovados (vide ANEXO). Nada 

mais havendo a tratar, a Prof. Mirella encerra a reunião, que lavrada em Ata, que vai pelo 

Coordenador do CSTGA assinada, com lista de presentes em anexo. 

 

 

 
Mirella L. Motta e Costa 
Coordenadora CST Gestão Ambiental 
IFPB – Campus João Pessoa 
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ORIENTAÇÕES GERAIS PARA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO  
Conforme Resolução nº. 001/2011 do Colegiado do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

 
Nas bancas de defesa de TCC do Curso de Gestão Ambiental do IFPB (Campus João Pessoa), os 

avaliadores deverão observar as seguintes instruções: 

1. O aluno será avaliado em duas modalidades - avaliação da apresentação oral e análise do 

trabalho escrito - por uma banca examinadora composta por, no mínimo, três membros, que 

atribuirão, individualmente, nota ao trabalho;  

2. No trabalho escrito, cada membro deve avaliar: relevância e profundidade do tema escolhido; 

resultados condizentes com os objetivos propostos; capacidade de análise, clareza e coerência; 

poder de síntese e objetividade; obediência à norma técnica-científica (ABNT); 

3. Na apresentação oral, cada membro deve avaliar: coerência do conteúdo da apresentação oral 

com o documento textual; qualidade e estrutura do material de apresentação; domínio e 

conhecimento do tema; clareza, fluência e domínio verbal na exposição de ideias; observância do 

tempo determinado para apresentação (20 minutos); 

4. Recomenda-se que a defesa do TCC siga a seguinte distribuição de tempo:  

- 20 (vinte) minutos para a apresentação oral pelo candidato; 

- 20 (vinte) minutos de arguição para cada membro da banca examinadora; 

- 10 (dez) minutos para avaliação e deliberação da banca sobre o trabalho em câmara 

fechada. 

5. A nota da Banca Examinadora de avaliação variará entre 0,0 (zero) e 100,0 (cem), sendo 

considerado(a) aprovado(a) o(a) aluno(a) que, independentemente das modificações sugeridas, 

obtiver nota 70 (setenta) ou superior. 

6. A nota da Banca Examinadora de avaliação será calculada através da seguinte ponderação: 

I. Nota do professor orientador: 40% da média final; 

II. Nota dos demais avaliadores: 60% da média final, distribuída igualmente; 

7. A avaliação será documentada em Ficha de Avaliação Individual, na qual devem constar as notas 

que cada examinador atribuiu ao aluno (Vide Anexo 1 – Ficha de Avaliação Individual); 

8. Em seguida, o Presidente da Banca deverá preencher a Ficha de Avaliação Final (Vide Anexo 2 – 

Ficha de Avaliação Final) a qual deverá conter a nota final do discente, que poderá variar entre 

0,0 (zero) e 100,0 (cem); 

9. Ao término da deliberação da banca, o orientador lerá a ata, divulgará a nota final do discente e 

deverá entregar as fichas de avaliação assinadas ao Coordenador do Curso; 

10. A entrega da versão final em CD, com as correções sugeridas pela banca, à Coordenação do 

Curso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após a defesa.  
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ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  
 
 Aos ______ dias do mês de _________________________ de _______________,  

às ___________ horas, em sessão pública na sala _____________________ deste Campus, na 

presença da Banca Examinadora presidida pelo(a) Professor(a) 

_______________________________________________________________________ e 

composta pelos examinadores: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________, 

3. ______________________________________________________________________, 

o(a) aluno(a) _____________________________________________________________ 

apresentou o Trabalho de Conclusão de Curso intitulado: 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

como requisito curricular indispensável para a integralização do Curso Superior de Tecnologia 

em Gestão Ambiental. Após reunião em sessão reservada, a Banca Examinadora deliberou e 

decidiu pela _________________________ do referido trabalho, com nota ________, 

divulgando o resultado formalmente ao aluno e demais presentes e eu, na qualidade de 

Presidente da Banca, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelos demais 

examinadores e pelo aluno. 

 
 

__________________________________________ 
Orientador (Presidente da Banca Examinadora) 

 
 

__________________________________________ 
Avaliador 01 

 
 

__________________________________________ 
Avaliador 02 

 
 

_________________________________________ 
Discente 
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ANEXO 1 - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL  

BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 
Discente: ________________________________________________________________ 

Orientador (a) / Avaliador (a): 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO Nota (0 a 10) 

1 – Relativos ao documento textual  

1.1 – Relevância e profundidade do tema escolhido  

1.2 – Resultados condizentes com os objetivos propostos  

1.3 – Capacidade de análise, clareza e coerência  

1.4 – Poder de síntese e objetividade  

1.5 – Obediência à norma técnica-científica (ABNT)  

2 – Relativos à apresentação oral e à arguição  

2.1 – Coerência do conteúdo da apresentação oral com o documento textual  

2.2 – Qualidade e estrutura do material de apresentação  

2.3 – Domínio e conhecimento do tema  

2.4 – Clareza, fluência e domínio verbal na exposição de ideias  

2.5 – Observância do tempo determinado para apresentação (20 minutos)  

Nota (somatório) 

Máximo de 100  

 

 

Observações/Sugestões: -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

João Pessoa, _____/_____/_____ 

 

___________________________ 

Assinatura do Avaliador 
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ANEXO 2 - FICHA DE AVALIAÇÃO FINAL  

BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 
Discente: ________________________________________________________________ 

Matrícula:_____________________________  

Orientador (a): ____________________________________________________________________________________________ 

Título do TCC: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

NOTAS E PESOS 

 
Nota dos 

avaliadores 
Pesos Assinatura do avaliador 

Nota 1 (orientador)  40%  

Nota 2 (avaliador 1)  P2 

60% 

 

Nota 3 (avaliador 2)  P3  

Nota n (avaliador n)  Pn  

Nota final do discente*  

*NOTA FINAL: A Nota final será calculada pela ponderação das notas e pesos, ou seja: 
 

 
 
Caso a banca tenha mais avaliadores, deve-se distribuir o peso de 60% da média final 
igualmente. 

 

João Pessoa, _____/_____/_____ 

 

___________________________ 

Assinatura do Orientador (Presidente) 
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