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 Avaliação dos trabalhos finais 

 

Grelha com os critérios de avaliação 

Trabalho prático  

 ITENS  CRITÉRIOS  COTAÇÃO   

Título  Adequação ao problema  1   

Estrutura geral e redacção  Presença de todos os itens da 

grelha e aplicação de regras 

dadas para a elaboração dos 

trabalhos finais  

1  

 

Caracterização da Biblioteca Descrição concisa e ajustada 

da biblioteca  

1  
 

Problema tratado  Importância do problema e 

correcta enunciação do 

mesmo  

1  

 

Causas do problema  Correcta enunciação das 

causas do problema tratado  

2  
 

Objectivos  Descrição dos objectivos  1   

Inventário das actividades  Descrição e adequação das 

actividades ao problema  

1  
 

Realização das actividades  Relatório da realização das 

actividades  

2  

Outros: avaliação geral, 

conclusões, resultados 

esperados…  

Correcta inserção destes 

elementos na estrutura do 

trabalho  

1  

Anexos  Selecção ajustada e 

apresentação na estrutura do 

trabalho  

1  

--------------------------------------------------------------------------------FIM do Documento  

 



UNIVERSIDADE ABERTA 

SEMINÁRIO - 51064_3 - (TURMA 3) 

Projecto de Intervenção na Área das Bibliotecas 

Docente: Carlos Castilho Pais 

Ano lectivo 2012/2013 

_______________________________________________________________ 

 Avaliação dos trabalhos finais 

Grelha com os critérios de avaliação 

Trabalho teórico  

 ITENS  CRITÉRIOS  COTAÇÃO  
Título  Adequação ao problema  1  

Estrutura geral e redacção  Presença de todos os itens da 

grelha e aplicação de regras 

dadas para a elaboração dos 

trabalhos finais  

1  

Caracterização da Biblioteca  Descrição concisa e ajustada 

da biblioteca de um ponto de 

vista teórico  

1  

Problema tratado  Importância do problema e 

correcta enunciação do 

mesmo  

1  

Causas do problema  Correcta enunciação das 

causas do problema tratado  

2  

Objectivos e metodologia 

seguida  

Descrição dos objectivos e 

da metodologia  

1  

Proposta de inventário das 

actividades  

Descrição e adequação das 

actividades ao problema  

1  

Fundamentação teórica das 

actividades propostas  

Adequada fundamentação 

em fontes bibliográficas ou 

outras  

2  

Outros: avaliação geral, 

conclusões, resultados 

esperados…  

Correcta inserção destes 

elementos na estrutura do 

trabalho  

1  

Bibliografia  Selecção ajustada da 

bibliografia  

1  
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