
SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMERCIALIZAÇÃO 

 FICHA DE AVALIAÇÃO 

EMPRESA: DISK BANANAS 

Quesitos Valor Nota   

AVALIAÇÃO DO GRUPO 
 

  

Conteúdo (de que forma o grupo procurou responder a pergunta proposta e que caminhos 
teóricos utilizou para alcançar seu objetivo) 
Mostraram conhecimento prático sobre a empresa. Muito zelo na demonstração de como a 
empresa funciona, com tópicos pertinentes. O grupo ficou devendo em relação a alguns 
tópicos do roteiro de trabalho, tais quais: estratégia de segmentação / posicionamento da 
empresa, estratégia de comunicação e preço.  

3,0 2,0 

Originalidade (quais recursos e artifícios o grupo utilizou para desenvolver o conteúdo da 
apresentação, se houve uso criativo de recursos ou inovações em relação ao seminário) 
O grupo fez uma ótima explanação em relação à forma como é feita a coleta e distribuição do 
produto, enriquecendo a sala com os detalhes práticos da empresa em questão.  

1,0 1,0 

Interação (o grupo soube repartir bem o conteúdo do seminário entre seus integrantes, de 
forma equilibrada e homogênea, intercalando falas e completando informações necessárias 
uns dos outros) 
A interação foi ok, embora a apresentação tenha sido um pouco curta e terminado “de 
repente”, sem um sentimento de conclusão.  

1,0 0,8 

Pontualidade (o grupo respeitou o tempo de apresentação juntamente ao horário pré-
estabelecido) 
A apresentação foi rápida de modo geral. O grupo poderia explorar melhor o tempo para 
detalhar pontos do mix, por exemplo.  

1,0 0,9 

Debate (o grupo reagiu bem às perguntas feitas pelos colegas de classe e pela professora) 
O grupo reagiu bem ao debate, respondendo as questões feitas.  

1,0 1,0 

   

Nota total 7,0 5,7 

Penalidades  0,0 0,0 

NOTA FINAL DE GRUPO 7,0 5,7 

 

Aluno Participação no 
seminário 

(apresentação em 
sala e reação ao 

debate do grupo) 
2,0 

Presença e 
Participação em 

outros 
seminários 

1,0 

TOTAL  
Individual 

3,0 

NOTA FINAL DE 
SEMINÁRIO 
(GRUPO + 

INDIVIDUAL) 
10,0 

     

Vinicius 1,8 0,6 2,4 8,1 

Nágila 1,8 0,4 2,2 7,9 

     

     

     

     

 

 


