
SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E COMERCIALIZAÇÃO 

 FICHA DE AVALIAÇÃO 

 EMPRESA: UZ GAMES 

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 boa apresentação de modo geral e explorou muito bem o conteúdo e a 
relação entre os aspectos teóricos da disciplina e a empresa em questão. Todos os tópicos 
foram detalhadamente explorados e analisados à ótica do marketing.   

3,0 3,0 

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 apresentou slides muito criativos e leves, e trouxe um vídeo bastante elucidativo em 
relação à empresa escolhida.  

1,0 0,8 

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 não fluiu tão equilibrada e homogênea no que tange à distribuição de tempo, com 
claro monopólio em torno de um aluno.  

1,0 0,6 

Pontualidade (o grupo respeitou o tempo de apresentação juntamente ao horário pré-
estabelecido) 
O grupo respeitou o tempo de apresentação, embora não tenha feito uso do total de seu 
tempo. A apresentação acabou sendo um pouco rápida.   

1,0 0,8 

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

1,0 0,9 

   

Nota total 7,0 6,1 

Penalidades  0,0  

NOTA FINAL DE GRUPO 7,0 6,1 

 

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 

Roberto 1,7 0,7 2,4 8,5 

Leonardo 2,0 0,9 2,9 9,0 

Bárbara 1,6 0,6 2,2 8,3 

Manoel (50%) 0,0 0,0 0,0 3,0 

     

     

     

 

Obs: O aluno Manoel participou de parte da elaboração do trabalho, mas não apresentou. 

Logo, receberá 50% da nota de equipe e zero em relação aos aspectos individuais.  


