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 EMPRESA: NESTLÉ 

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) 
O grupo fez uma ótima apresentação, apresentação em detalhes os pontos necessários à 
compreensão do planejamento de marketing da empresa em questão. A apresentação da 
história da marca foi particularmente excelente. O grupo poderia ter desenvolvido um pouco 
melhor, no entanto, a construção inicial de apresentação da empresa e descrição da área de 
atuação, estes elementos ficaram um pouco vagos. No mais, o conteúdo foi abordado de 
maneira satisfatória.  

3,0 2,7 

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 um layout BASTANTE criativo para demonstração de seus produtos, trazendo um 
mini stand para amostras e disponibilizando produtos pela sala. Os slides se mostraram muito 
bem construídos também.  

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 boa de um modo geral, com ótimo revezamento, embora a última integrante 
tenha ficado um pouco desfocada em relação à maneira como o resto do grupo interagiu no 
início da apresentação. É preciso rever também a maneira de se posicionar perante o público, 
pois no início da apresentação, alguns membros da equipe chegaram a ficar de costas para 
parte da sala.  

1,0 0,8 

Pontualidade (o grupo respeitou o tempo de apresentação juntamente ao horário pré-
estabelecido) 
Um pouco corrido no início, a apresentação respeitou o tempo estabelecido, embora a demora 
para apresentação do vídeo tenha interrompido a dinâmica da apresentação.  

1,0 0,9 

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

1,0 0,9 

   

Nota total 7,0 6,3 

Penalidades  0,0  

NOTA FINAL DE GRUPO 7,0 6,3 

 

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 

Cristiane 1,8 1,0 2,8 9,1 

Edcarlos 1,8 1,0 2,8 9,1 

Elisabete 2,0 0,4 2,4 8,7 

Leandro 2,0 0,4 2,4 8,7 

Samai 2,0 0,4 2,4 8,7 

Eslania 1,8 0,3 2,1 8,4 

     

 

 


