
Na correção do relatório a pontuação máxima será 100 pontos. 

Posteriormente, será aplicado o peso 0,7 à nota. 
 

Item Descrição Penalidade 
Check 

List 

I1 Tabelas e figuras sem apresentação no texto 4 pontos/por tabela ou Fig. (   ) 

I2 
Referência citada e não apresentada na lista 

de referências bibliográficas 
2 pontos/ por citação 

(   ) 

I3 Tabela não enumerada 2 pontos/por tabela 
(   ) 

I4 Figura não enumerada 2 pontos/por figura 
(   ) 

I5 Equação não enumerada 2 pontos/por equação 
(   ) 

I6 
Discussão dos resultados abaixo do mínimo 

esperado. 
10 pontos 

(   ) 

I7 Discussão dos resultados muito resumida. 7 pontos 
(   ) 

I8 Ausência total de discussão 20 pontos 
(   ) 

I9 
Eliminação de pontos experimentais sem 

justificativas no corpo do texto 
3 pontos/por ponto eliminado 

(   ) 

I10 
Qualidade dos Resultados inferiores àqueles 

obtidos pelos demais grupos. 
5 pontos 

(   ) 

I11 
Conclusão não conclusiva, discordante ou 

excessivamente resumida. 
8 pontos 

(   ) 

I12 
Ausência de conclusão (mesmo que as 

discussões sejam conclusivas) 
12 pontos 

(   ) 

I13 
Aspecto geral fraco em comparação aos 

demais colegas. 
5 pontos 

(   ) 

I14 Atraso na entrega do relatório Conforme regra geral 
(   ) 

I15 Figuras sem títulos 3 pontos/por figura 
(   ) 

I16 Tabelas sem títulos 3 pontos//por tabela 
(   ) 

I17 Figura com título em local errado 1,5 ponto/por figura 
(   ) 

I18 Tabela com título em local errado 1,5 ponto/por tabela 
(   ) 

I19 Gráficos sem unidades 4 ponto/por gráfico 
(   ) 

I20 Erro de cálculo ou estimativa de parâmetros 10 pontos/(a avaliar) 
(   ) 

I21 
Espaços em branco em excesso no corpo do 

relatório 
4 pontos 

(   ) 



I22 Manipulação de dados 25 pontos 
(   ) 

I23 Falta de informações do tipo: R2, etc... 4 pontos por regressão 
(   ) 

I24 Escassez de texto no corpo do relatório 20 pontos 
(   ) 

I25 

Tabelas quebradas ao final da página e sem 

indicação de continuação na página 

seguinte. 

4 pontos/por tabela 
(   ) 

I26 
Uso de linhas para representar dados 

experimentais. O correto são pontos. 
5 pontos por gráfico 

(   ) 

I27 Cópia de relatório. 
Será atribuída nota zero a todos 

os relatórios iguais. 
(   ) 

I28 

Introdução, revisão ou demais tópicos do 

relatório sem citação da literatura. Porém, 

com referências mencionadas ao final do 

relatório. 

2 ponto por referência da lista 

de Referências Bibliográficas 

que não for citada no texto. 

(   ) 

I29 

Relatório sem nenhuma citação de 

referências (da literatura) pertinentes ao 

assunto abordado nas práticas. 

15 pontos 
(   ) 

I30 
Relatório com referências obtidas 

exclusivamente de sites da internet. 
10 pontos 

(   ) 

I31 
Cópia de trechos de relatórios disponíveis 

na internet. 
10 pontos por trecho 

(   ) 

I32 
Figuras usadas no corpo do relatório sem 

citações da fonte de onde foram extraídas 
3 pontos por figura 

(   ) 

 

 

Data:____/_____/_________ 

 

Assinatura do Aluno:____________________________________________ 


