
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ – UNIFAP 

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 
CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 
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TRABALHO ESCRITO 

EIXOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 
NOTA 

ATRIBUÍDA 

Estrutura do 
texto [4,0] 

1. Elementos Estruturais: Resumo na língua vernácula; 
resumo na língua estrangeira; descrição dos autores; 
referências (utilização e citação de autores 
apresentados nos elementos textuais) e referencial 
adequado ao tema.  

1,0 

 

2. Embasamento teórico e Coerência da argumentação: 
- Introdução (apresentação geral do tema com foco na 
revisão de literatura e objetivo); 
- Método: detalhamento dos procedimentos utilizados na 
pesquisa ou estudo realizado (tipo de estudo, população 
e amostra, descrição da coleta e análise dos dados e 
aspectos éticos); 
- Resultado: coerência na argumentação dos principais 
achados de acordo com os objetivos do estudo; concluiu 
todos os resultados e análises de dados; 
- Discussão: debateu os resultados e relatou esses 
achados relacionando com outras pesquisas da área; 
- Conclusão: sintetizou todos os achados da pesquisa e 
como eles se relacionam com os objetivos do estudo. 

3,0 

 

Normatização 
[1,0] 

1. O Artigo atende ao padrão estipulado pelas Normas 
Adotadas pela Revista Científica a qual foi submetido e 
ou a NBR 6022. 

1,0 
 

NOTA DO TRABALHO ESCRITO 5,0  

APRESENTAÇÃO ORAL 

EIXOS ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO PONTOS 
NOTA 

ATRIBUÍDA 

Apresentação 
[4,0] 

1. A apresentação oral seguiu sequência lógica com 
introdução, desenvolvimento e conclusão. 

1,0  

2. Na abordagem do tema apresentou segurança e 
domínio do assunto. 

1,0  

3. Qualidade dos recursos áudio visuais utilizados. 0,5  

4. As ideias e a linguagem foram expostas de forma 
crítica, técnica e científica. 

1,0  

5. Pontualidade no tempo da apresentação (no mínimo 
30 e no máximo 50 minutos). 

0,5  

Resposta à 
arguição [1,0] 

1. As respostas foram emitidas de forma correta, 
dentro do tempo estipulado de dez minutos. 

1,0  

NOTA DA APRESENTAÇÃO ORAL 5,0  

SOMATÓRIA DO TRABALHO ESCRITO E APRESENTAÇÃO ORAL 10,00  
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