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Critérios de avaliação do relatório apresentado.

Introdução
Motivação. Quais os motivos relevantes para abordar o tema.
Objetivos do trabalho. O que se pretendo com o trabalho? Comparar com outras tecnologias. Fazer um aprofundamento teórico….

Fundamentação teórica
Todos os conceitos utilizados estão descritos?
Há referência explicita ao material de consulta? Por exemplo: segundo fulano de tal (2015) VoIP é uma tecnologia….

Descrição
Possui entre 6 e 10 páginas
As figuras são representativas. As figuras devem ter conteúdo relativo ao tema.
Há legendas nas figuras. Por exemplo: Figura 1 – Exemplo de troca de mensagens do protocolo RTP…
As figuras são citadas ao longo do texto? Por exemplo: Como observa-se na Figura 1 o RTP troca pelo menos 5 mensagens…

Conclusões
Comparativo com outras tecnologias. Por exemplo: O VoIP é melhor que a telefonia tradicional em… e pior nos seguintes aspectos.
Cita pontos fortes e fracos? Exemplo: O VoIP é tem uma implementação mais barata mas exige protocolos mais complexos….

Referências

Geral
A apresentação visual é boa?
O texto é coerente e bem encadeado?
Há poucos erros de português?
Prazo cumprido?

Média

Descrição da organização do Documento. No último parágrafo da introdução deve-se descrever o documento. Por exemplo: Na seção 2 
será elencado o referencial teórico sobre VoIP. Na seção 3 descreveremos os protocolos SIP e RTP que são utilizados no VoIP. Na seção 
4… e por fim a seção de conclusão fará um comparativo…
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Critérios de avaliação da apresentação oral.

Objetivos foram apresentados

Conteúdo – Foi feito um resumo (índice) inicial?

Organização: a apresentação foi bem elabordada

Recursos visuais: legível, pouco texto, figuras boas…

Início meio e fim?

Linguagem. Utilizou um linguajar técnico, com corretude nos termos

Agradável/ informativo? instigante ?

Alternância suave entre os apresentadores do grupo

Planejamento. Toda a apresentação foi bem planejada. Se houve alguma demostração, vídeo etc, foi bem planejado?

Souberam responder as perguntas feitas, demostrando conhecimento sobre o tema? 

Média

Horário de início

Horário de fim

Média Final

Tempo de apresentação: 15 a 25 min. Cada minuto a mais ou a menos implica na redução em um ponto na nota do item.
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