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Critérios utilizados na correção do TDE

• Adequação;

• Forma/formatação;

• Redação/elaboração do texto;

• Conteúdo/diálogo com o curso;

• Pesquisa;

• Reprodução indevida (plágio).

Detalhamento

• Quanto à adequação:

◦ O  trabalho  apresentado  tem  aderência/corresponde  à  proposta  de  TDE  presente  na

página da disciplina na internet (www.sociologiadagestao.com) e explicada no curso?

• Quanto à forma:

◦ As regras de formatação propostas para confecção do texto – ou, alternativamente, as

normas da ABNT – foram minimamente seguidas?

• Quanto à redação/elaboração do texto?

◦ Foi bem construído? Segue uma sequência lógica e possui coesão?

◦ A ortografia é adequada? Possui muitos “erros de português”?

◦ Nota-se que o grupo dedicou tempo suficiente à sua elaboração e revisão?

• Quanto ao conteúdo:

◦ Existe diálogo com o curso e com os conceitos trabalhados em sala de aula?
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◦ Foi produzida alguma reflexão original a partir dos debates em aula?

◦ A definição dos conceitos utilizados no trabalho foi realizada? Em outras palavras: o

grupo  explicou  claramente  o  que  significa  cada  conceito-chave  utilizado  na  análise

desenvolvida?

◦ Foi demonstrada capacidade analítica para aplicação do que foi aprendido nas aulas em

outros debates e situações?

• Quanto à pesquisa:

◦ Materiais sugeridos pelo docente ou discutidos durante as aulas foram utilizados?

◦ O grupo produziu um levantamento bibliográfico? Foram pesquisados autores e obras

pertinentes à análise proposta?

◦ Foi realizada alguma pesquisa adicional – filmes, materiais audiovisuais diversos, fotos,

gráficos?

Não há uma distribuição exata de pontos por item, posto que a ideia é privilegiar os tópicos em

que o trabalho mais se destacou. De todo modo, a qualidade do texto e o diálogo com o conteúdo

discutido no curso são os itens principais da avaliação, já que resumem a própria essência desta

atividade.

Vale  lembrar que  os  casos  de  reprodução  indevida  de  itens  produzidos  por terceiros

(plágio)  sempre  resultam  em nota  zero.  Nas  atividades  coletivas,  isso  vale  para  todos  os

integrantes do grupo, independente de responsabilidades individuais.

Profº Me Antonio Gracias Vieira Filho
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