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Informações sobre o processo de avaliação dos trabalhos de conclusão de curso 

Caros professores e estudantes, 

Após a entrega final do artigo científico, a coordenação do curso ficará encarregada 
em distribuir cada trabalho a dois avaliadores externos, com experiência e conhecimento 
sobre o curso. Estes darão parecer individual e por escrito, em formulário padrão, no qual ao 
final serão estabelecidos um dos conceitos:  

A – Aprovado  
B – Aprovado com ressalvas  
C – Aprovado com alterações obrigatórias no texto  
D – Reprovado 

Na data e local determinados para a apresentação do trabalho, em formato de pôster, 
o aluno dissertará sobre o seu trabalho e responderá a questionamentos de um terceiro 
avaliador presencial, que avaliará, com os mesmos conceitos, o domínio do aluno sobre o 
tema e a qualidade do pôster, preenchendo um terceiro parecer ao final do encontro.  

O conceito final ficará sobre a responsabilidade do avaliador presencial. Por exemplo: 

 Avaliador A, conceito atribuído: “A” 

 Avaliador B, conceito atribuído: “A”  

 Avaliador Presencial, conceito atribuído: “B” 

 Conceito final: “A” 

Para a obtenção do título de Especialista em MÍDIAS NA EDUCAÇÃO o aluno deverá 
lograr êxito nos seguintes critérios:  

a) Obter aprovação do respectivo orientador para que o trabalho possa ser enviado a 
dois avaliadores determinados pela coordenação do curso;  

b) obter parecer favorável com conceitos A, B ou C na avaliação de dois especialistas da 
área que farão a análise do artigo elaborado;  

c) obter parecer favorável com conceitos A, B ou C na avaliação de um especialista da 
área que fará a análise do banner e questionamentos pertinentes de forma 
presencial. 

Datas das defesas 

20 de outubro de 2018 27 de outubro de 2018 
o Herval 
o Pelotas 
o Santana da Boa Vista 

o Camargo 
o Rosário do Sul 
o Sapiranga 

 

Os horários serão divulgados pelos tutores presenciais. 
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Sobre a apresentação 

O local de avaliação presencial estará sob a responsabilidade do polo de vinculação do 
aluno, devendo este proporcionar toda a infraestrutura para o evento. 

O aluno afixará o seu banner em local visível, prostrar-se-á ao lado do mesmo pelo 
tempo necessário para que a audiência e avaliador realize a visita. O período aproximado para 
apresentação e avaliação será de 20min. Dividido igualmente entre as tarefas. 

O não comparecimento no evento de avaliação presencial deverá ser justificado 
mediante apresentação de documentação oficial que será analisado pela coordenação de 
curso, e, caso aprovado, deverá ser marcado no campus Pelotas ou Passo Fundo a defesa no 
formato a ser estabelecido. 

Sobre o Banner 

Está disponível no moodle, sala do orientador, um modelo de banner que deverá ser 
preenchido de forma correta pelo aluno e com a supervisão e aprovação final do seu 
orientador. 

Os tamanhos sugeridos para o banner são: 80cm X 1m20cm ou 90cm X 1m.  
Ressaltamos que adequações poderão ser feitas, mas sem a descaracterização do 
formato do mesmo, pois o capricho e a clareza serão critérios de avaliação presencial. 

No dia da defesa, serão distribuídas as atas de avaliação aos alunos, bem como, 
declaração de participação aos avaliadores.   

Quaisquer dúvidas estamos à disposição. 
 
 
 
 
 
 

Profª Fabiana Zaffalon Ferreira 
 Coordenadora do Curso de Especialização 
 UAB / Mídias na Educação 

      fabinhazaffalon@gmail.com 
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