
SEMINÁRIOS RH 

 

Como funciona a avaliação do seminário? 

O seminário é avaliado de acordo com os critérios pré-estabelecidos no roteiro 

inicialmente apresentado em sala e disponível no blog da disciplina. Dessa forma, 

são considerados a qualidade e o conteúdo das duas partes do trabalho (seminário 

e entrevista, ou seminário e encenação). A nota total é 3,0, o que equivale à 

totalidade da avaliação parcial do bimestre 2.  

 

Qual a diferença entre a nota de grupo e nota individual? 

A nota de grupo é dada com base no trabalho apresentado, se ele cumpre ou não 

os requisitos, qualidade, conteúdo, etc.  

A nota individual, por sua vez, é dada com base na avaliação que os próprios 

integrantes do grupo fizeram uns dos outros em relatórios individuais. O 

cruzamento das informações contidas nos relatórios indica quais alunos tiveram 

participação fundamental, satisfatória, insatisfatória ou não participou do 

seminário.  

 

Parecer do seminário  

GRUPO 5 – DOWNSIZING 

Em termos de conteúdo, o seminário foi bom, embora tenha pecado um pouco em 

alguns pontos, no quesito qualidade. A primeira integrante está muito longe da 

câmera, e há momentos em que se está na frente da imagem à qual se refere, 

então não é possível para o telespectador ver a imagem. Há um corte brusco no 

final do seminário e fiquei sem a sensação de encerramento.  

Em relação à entrevista com Fernanda P., a qualidade está boa, mas tenho 

ressalvas à duração (muito curta) e à experiência da entrevistada com relação ao 

downsizing. O exemplo mencionado não se configura exatamente em downsizing, 

https://maestrando.wordpress.com/modelos-de-gestao-rh/


não foi tão vívido para considerarmos que a empresa utiliza ou faz uso de 

downsizing para enxugar o corpo de profissionais da empresa.   

 

 

Nota de grupo: 2,0 

Notas individuais: 

Clarind 2,0 
Keyle 2,0 

Eva Maiara 2,0 
Adriana S. 2,0 

Maiana de J. 2,0 
Taiane 2,0 

 

 

 

 

 


