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FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ORAL 

Bolsista:    Modalidade:  

Orientador: Entrada no PIBIC: (mês/ano): 

Título do Plano:  

Unidade: 
 

Instruções: Marcar com um círculo a opção pertinente ao desempenho do bolsista. Faça uma avaliação completa, sem 
omitir nenhum item. 
1- PREPARAÇÃO DA PLATÉIA E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO. 

Neste item deve ser avaliado se o bolsista apresentou, de forma adequada, o seu estudo: Definição do problema, objetivos, 
metodologia e resultados/conclusões obtidas.  
(1) Insuficiente    (2) Regular    (3) Bom    (4) Excelente 
 
2- ORGANIZAÇÃO DAS IDÉIAS. 
Neste item deve ser avaliada a fluidez e coerência na transmissão das idéias (clareza,fluência, conexão entre os tópicos e 
domínio do tema). 
(1) Insuficiente   (2) Regular    (3) Bom    (4) Excelente 
 
3- UTILIZAÇÃO DA LINGUAGEM. 
Nesse item deve ser avaliado a utilização da linguagem (vocabulário, concordância e facilidade de expressão). 
(1) Insuficiente  (2) Regular  (3) Bom  (4) Excelente 
 
4 – UTILIZAÇÃO DO TEMPO. 
(O tempo para apresentação é de 10 minutos com 5 minutos para discussão). Nesse item deve ser avaliada a obediência ao 
tempo determinado (apresentação muito curta ou excessivamente longa, abruptamente encerrada, prejudicando a qualidade 
da apresentação)  
(1) Insuficiente  (2) Regular  (3) Bom (4) Excelente  
 
5 – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DIDÁTICOS (AUDIOVISUAIS OU NÃO). 
Nesse item deve ser avaliado o uso adequado de recursos didáticos e a postura durante a apresentação de uma forma 
conjunta.  
(1) Insuficiente   (2) Regular  (3) Bom (4) Excelente  
 
6 – DESEMBARAÇO NA RESPOSTA AOS QUESTIONAMENTOS. 
Nesse item devem ser avaliadas a desenvoltura e a segurança do bolsista ao responder os questionamentos feitos pelos 
examinadores. 
(1) Insuficiente  (2) Regular   (3) Bom (4) Excelente  
 
7 – PRESENÇA DO (A) ORIENTADOR (A). 
(  ) Orientador (a) não esteve e nem justificou a ausência. 
(  ) Orientador (a) não esteve presente , mas justificou a ausência. 
(  ) Orientador (a) presente, sem interferir na apresentação e debate 
(  ) Orientador (a) presente, com interferência inapropriada na apresentação e debate. 
(  ) Orientador (a) presente, com interferência adequada na apresentação e debate. 
 
8 – AVALIAÇÃO FINAL (nota). 
(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 
DATA:_______/09/2013     TEMPO: Início_________ Término _________                               
 
Avaliador :   _____________________________________________________________ 

 

 


