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COSUR SOBRE RECONOCIMIENTO DE DIPLOMAS SECUNDARIOS 

ASPECTOS A SEREM CONSIDERADOS PELA BANCA EXAMINADORA 

 Nota 
máxima 

Sugestão 
de nota 

FORMA E ESTILO: 

O resumo é claro? Contempla a justificativa, os objetivos, os métodos, os 
principais resultados e as conclusões? 

1,0 1,0 

As referências bibliográficas seguem as normas estabelecidas? Todas as 
citações constam das referências  vice-versa? 

1,0 1,0 

O título é conciso e reflete com precisão o conteúdo? 1,0 1,0 

INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

A introdução foi escrita de forma sequencial que encaminha logicamente 
e o leitor aos objetivos? 

1,0 1,0 

Há uma definição clara dos objetivos das hipóteses a serem testadas? 1,0 1,0 

É feita uma relação deste estudo com outros trabalhos realizados na área? 
O número e a natureza desses trabalhos são adequados? 

1,0 1.0 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na discussão há uma relação, de forma satisfatória, dos resultados obtidos 
com os trabalhos de outros autores? 

2,0 1,8 

As conclusões são claras e sustentadas pela evidência? Não são colocadas 
conjecturas ou recomendações práticas  como conclusões? As conclusões 
têm relação com o objetivo inicial? 

2,0 1,7 

TOTAL 10,0 9,5 

 
Os professores avaliadores atribuíram o seguinte conceito: 

( A ) A – Excelente, equivalente a um aproveitamento entre 90% e 100%; 
(  ) B – Bom, equivalente a um aproveitamento entre 80% e 89%; 
(  ) C – Regular, equivalente a um aproveitamento entre 70% e 79%; 
(  ) D – Insuficiente, equivalente a um aproveitamento inferior a 70%; 

 
 



 
A Banca Examinadora, constituída pelo professor orientador Dra. Paula Daniela Fernández e pelo 
professor Dr. Fernando Gabriel Romero, emitiu o seguinte parecer: 

O trabalho estuda um tema de integração regional muito importante não somente para os países do 
MERCOSUL, mas também para a UNILA, que tem como missão contribuir à integração regional e 
alberga estudantes do continente. Nesse sentido o TCC da informação sobre o processo de 
revalidação de diplomas secundários, os acordos MERCOSUL sobre o tema e as contradições e 
desconhecimento institucional sobre o assunto.  

Como considerações finais, sugerimos continuar pesquisando sobre o tema e realizar mais 
entrevistas (que é a principal limitação do trabalho). Também recomendamos fazer uma última 
revisão final do texto porque apresenta alguns erros de escrita.   

Sendo o resultado final: 9,5 (nove virgula cinco). 
 

Foz do Iguaçu, 4 de dezembro de 2018. 
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Profa. Dra. Paula Daniela Fernandez 

(Orientadora) 

 

 


