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MANUAL DO AVALIADOR 

 
 
As apresentações digitais do XXVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica-UFRN estão            
disponíveis para avaliação entre os dias 30 de setembro e 7 de outubro de 2016.  
 
Os trabalhos foram distribuídos para avaliação conforme a área de conhecimento. Ressaltamos que como              
se trata de trabalhos de iniciação científica, a avaliação poderá ser realizada normalmente mesmo que a                
especialidade do tema do trabalho não coincida com a do avaliador. A avaliação levará em consideração o                 
desempenho geral do aluno de iniciação científica, a qualidade do trabalho, o nível de compreensão que o                 
estudante possui sobre sua pesquisa e a observância dos princípios da metodologia científica. 
 
Verifique a existência de trabalhos para sua avaliação através do SIGAA → Pesquisa → Congresso de                
Iniciação Científica → Avaliar Apresentações de Trabalho. O sistema apresentará a lista de trabalhos              
disponíveis. Para acessá-los, basta clicar em "  : Avaliar Apresentações de Trabalho". 
 
Na primeira aba (no topo da página), estarão disponíveis o fórum de discussão e a apresentação digital                 

(composta pelo trabalho completo e o vídeo de apresentação). O avaliador clicará na seta verde ( )                
ao lado do arquivo para realizar o donwload do trabalho completo. Já o vídeo, poderá ser visualizado pelo                  

próprio Sigaa, clicando no símbolo de tela ( ) ao lado do arquivo, não sendo necessário baixá-lo.  
 
Recomendamos que a avaliação seja realizada em duas fases: na primeira, o avaliador utilizará o fórum                
para fazer questionamentos aos autores. O link para acesso está disponível logo abaixo do nome do                
orientador do trabalho. Na segunda etapa, após um prazo mínimo de 24h para o discente interagir com o                  
avaliador, as notas podem ser efetivamente lançadas no questionário de avaliação presente na segunda              
aba. 
 
Os avaliadores deverão atribuir notas entre zero e dez pontos para cada um dos seguintes critérios: 
 
INTERATIVIDADE DO ALUNO NO FÓRUM DE DISCUSSÃO 
1) ATUAÇÃO DO DISCENTE NO FÓRUM DE DISCUSSÃO -Estimula a discussão do tema; interage bem               
com o público 
2) QUALIDADE DAS RESPOSTAS-Retorno satisfatório e eficiente aos questionamentos apresentados via           
fórum 
 
TRABALHO ESCRITO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
1) TÍTULO - Clareza, objetividade e informatividade 
2) RESUMO - Estrutura e concisão 
3) INTRODUÇÃO - Profundidade e relevância do tema; argumentação analítica e originalidade;            
contextualização do problema; exposição das hipóteses; justificativa 
4) METODOLOGIA - Descrição detalhada; consonante com os objetivos; limites e fontes de erros              
explicados; permite reprodução dos resultados 
5) RESULTADOS E DISCUSSÕES - Apresentação, tratamento e representatividade dos dados coletados;            

https://sigaa.ufrn.br/sigaa/verProducao?idArquivo=3428120&key=e846ad63cf27332f7914685b3852c1dd
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plausibilidade e confronto dos resultados do trabalho com dados da literatura consultada; inferência da              
relação causa-efeito a partir das informações obtidas 
6) CONCLUSÃO - Interpretação dos resultados de forma clara, objetiva e compreensível; relato de              
desdobramentos e desenvolvimentos futuros resultantes da pesquisa 
7) REFERÊNCIAS - Atualidade e correlação ao tema do trabalho 
8) REDAÇÃO - Destreza e qualidade escrita do trabalho (sintaxe, ortografia, coesão, forma e estilo);               
atendimento às normas e modelos preconizados pelo evento; utilização adequada do vocabulário técnico;             
objetividade descritiva do tema trabalhado 
9) TRADUÇÃO - Uso adequado da língua inglesa nos campos title, abstract e keywords 
10) MÉRITO CIENTÍFICO - Originalidade; adequação da metodologia empregada aos objetivos propostos;            
consistência e impacto dos resultados obtidos 
 
VÍDEO DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 
1) CONTEÚDO - Domínio do tema científico em evidência: qualidade das informações prestadas e das               
fontes mencionadas (variedade, credibilidade e fiabilidade); adequação do roteiro, elementos e narrativa            
empregados para a apresentação da pesquisa 
2) INTRODUÇÃO - Apresentação do tema de forma clara, convincente e cativante; demonstração da              
pertinência da questão de fundo proposta e dos objetivos da pesquisa 
3) DESENVOLVIMENTO - Exposição do tema de maneira didática, contextual, organizada e interativa 
4) CONCLUSÃO - Apresentação dos resultados e perspectivas 
5) ORALIDADE - Qualidade da linguagem (pronúncia, sintaxe e léxica); elementos prosódicos (velocidade             
da elocução, entonação e acentuação); elementos não verbais (postura, gesticulação, movimentos,           
vestuário adequado, cenário e ambiente) 
6) TIPOGRAFIA - Elementos tipográficos apropriados (fonte, tipo, tamanho, gráficos e figuras) 
7) IMAGEM - Qualidade (visibilidade, ambientação, iluminação) 
8) SOM - Audível; elocução clara e compreensível do tema em evidência; ausência de ruídos e intercursos 
  
A instituição reconhece o débito com V. Sª. e agradece antecipadamente a atenção que será dada ao                 
alocar parte do seu tempo de trabalho no atendimento desta solicitação. Tal participação será reconhecida               
por emissão de certificado da Propesq-UFRN. 
 
Em caso de impossibilidade de atendimento de nossa demanda, o avaliador deverá enviar justificativa              
através do SIGAA → Pesquisa → Congresso de Iniciação Científica → Justificar ausência - Avaliador de                
Apresentação. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com a PROPESQ pelo email cic@propesq.ufrn.br. 
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