
 

 

FORMULÁRIOS PARA ORIENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 

ENSINO E APRENDIZAGEM – PIC II 

 

DA DISTRIBUIÇÃO DAS ATIVIDADES AVALIATIVAS 

 

As atividades avaliativas das unidades curriculares que compõem a Práxis 

Investigativa devem seguir a seguinte recomendação:  

 

Atividades  PIC I PIC II PIC III TCC I TCC II 

Avaliação de desempenho I 30 

(ÚNICA) 

25 25 25  

Avaliação de desempenho II 25 25 25  

Autoavaliação  10 10 10 10 20 

Oficinas  20     

Seminário Final  40 * 40**    

Relatório Parcial de pesquisa    40*   

Artigo/ parte do artigo    40  

Defesa pública      40** 

Submissão do artigo        40 

 

*     avaliação feita pelo coordenador da PIC I e PIC III. 

**   avaliação feita pelo professor orientador e professor convidado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÁXIS INVESTIGATIVA- Curso de Graduação em Enfermagem 

 
 

FORMULÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

PIC I, II e III - TCC I  – 10 pontos  
 

Professor-orientador: 

 

Aluno-orientando: 

 

UC: 

 
 

Critérios 

Pontuação 

0= nunca 

0,5= na maioria das vezes 

1,0= sempre 

É pontual com o horário das orientações  

Comparece às orientações  

Faz a leitura da bibliografia sugerida pelo professor  

Tem um bom relacionamento com os colegas do grupo  

Procura sanar as dúvidas em relação às atividades da UC  

Procura sanar as dificuldades em relação às atividades da UC  

Estuda e cumpre adequadamente as atividades recomendadas e/ou solicitadas  

Apresenta conhecimentos prévios necessários  

Participa das discussões e atividades em grupo  

Ao faltar, busca informar-se sobre o conteúdo dado  

Somatória  

Escreva abaixo as observações que julgar complementares ao que foi 

respondido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do professor-orientador 

Data: ___/___/___ 

 

______________________________________ 

Assinatura do aluno-orientando 

Data: ___/___/___ 

 

 

 



 

PRÁXIS INVESTIGATIVA- Curso de Graduação em Enfermagem 
 

 

FORMULÁRIO DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO*  

PIC II - PIC III e TCC I  - 25 pontos 
 

 

Professor-orientador: 

 

Aluno-orientando: 

 

 

Item de 

Avaliação 

Pontuação 

0= nunca                             0,75 = na maioria das vezes                           1,25= sempre 

Pontos 

obtidos 

Envolvimento 

pessoal 

Envolvimento e interesse pelo trabalho que realiza   

Execução das atividades do plano de trabalho   

Busca do conhecimento teórico-científico-metodológico  

Responsabilidade no desenvolvimento do trabalho 

 

 

 

Redação 

/Conteúdo 

Apresenta o texto com frases bem relatadas, de forma clara, sem erros de ortografia  

Apresenta capacidade de sintetizar os pontos fundamentais das leituras realizadas  

Apresenta atualidade das fontes consultadas  

Observa as normas de referência bibliográfica no texto, conforme a ABNT**  

Participação na 

discussão 

/orientação 

 

Revela raciocínio lógico e segurança nas explicações  

Fluência na expressão verbal de idéias e questionamentos  

Responde as interlocuções do professor  

Não extrapola o contexto  

Participação na 

execução 

 

Envolvimento e interesse nas etapas do cronograma  

Execução das atividades do plano de trabalho  

Responsabilidade no desenvolvimento do trabalho 

Iniciativa e interesse no desempenho das atividades propostas  

Frequência nos encontros propostos com o orientador e grupo 

 

 

 

Organização 

do grupo 

Conhecimento do assunto  

Execução das atividades do plano de trabalho   

Participação dos integrantes  

Somatória – total de 25 pontos  
 

* Deverá ser feita uma avaliação na 10ª semana letiva e outra ao final do semestre 

**Poderá ser definida outra normatização bibliográfica, segundo a sugestão do professor-orientador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Assinatura do professor-orientador 

Data: ___/___/___ 

 

______________________________________ 

Assinatura do aluno-orientando 

Data: ___/___/___ 

 



 

PRÁXIS INVESTIGATIVA - Curso de Graduação em Enfermagem     

 

 

Professor-orientador: 
Alunos orientandos: 

 

Análise Metodológica  e Formatação do Projeto de Pesquisa ou Projeto de Intervenção 

Item de Avaliação Pontuação Pontos obtidos 

Pré-textuais (estrutura, capa, folha de rosto, resumo, listas, 
sumário) 

1,0  

Introdução (delimitação do tema, formulação do problema, 
justificativa) 

2,0  

Objetivo geral e específico  2,0  

Metodologia 2,0  

Fundamentação teórica 2,0  

Pós-textuais (referências, anexo, apêndice) 2,0  

Aspectos gramaticais 1,0  

Subtotal 12pontos  

Análise do Conteúdo  do Projeto de Pesquisa ou Projeto de Intervenção 

Item de Avaliação Pontuação Pontos obtidos 

Delimitação do tema e formulação do problema 2,0  

Justificativa e objetivos 2,0  

Fundamentação teórica e metodológica 5,0  

Viabilidade 2,0  

Contribuição científica 2,0  

Subtotal 13 pontos  

Item de Avaliação na Apresentação Pública 

Item de Avaliação Pontuação  Pontos Obtidos  

Estética /Artes gráficas (criatividade / originalidade) 1,5  

Estrutura (sequência da apresentação) 1,5  

Visualização do texto e das ilustrações 1,5  

Capacidade de sintetizar os pontos fundamentais da 
introdução, objetivos e metodologia. 

1,5  

Redação 1,5  

Aplicabilidade do projeto à área de Enfermagem/saúde 1,5  

Conhecimento do assunto 1,5  

Desenvolvimento sequencial da exposição 1,5  

Fluência na expressão verbal de ideias e questionamentos 1,5  

Participação dos integrantes 1,5  

Subtotal  15 pontos   

Somatória 

Assinatura do professor-examinador                                                                    Data: ___/___/___ 

 

 

 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA OU PROJETO DE 

INTERVENÇÃO - PIC II – 40 pontos  
 


