
 

RELATÓRIO SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS – 24ª FRMat 

 

1. Número do Grupo de Avaliação: ____G1 ___________   Categoria: _______________________ 

2. Número dos trabalhos avaliados: __________________ 

 

3. Nome e assinatura dos (as) avaliadores (as) deste grupo: 

    

a) Nome: __________________________________ Assinatura:______________________ 

 

b) Nome: __________________________________ Assinatura:______________________ 

 

c) Nome: __________________________________ Assinatura:______________________ 

 

4. Nome e assinatura do (a) Coordenador (a): 

 

 Nome: ____________________________________ Assinatura:_____________________ 

 

Local: _______________________                         Data: ________________________ 

 

 

5. Assinale com “X”, dentre as opções abaixo, aquela que do grupo considera mais pertinente para o 

trabalho 

a) Número:  ______     Título: _________________________________________________ 

 

A - Indique, dentre as opções abaixo aquela que você considera mais pertinente ao trabalho avaliado: 

Premiação - Destaque com ênfase em: 

(   ) conteúdo matemático de acordo com a modalidade; 

(   ) comunicação oral;  

(   ) comunicação escrita;  

(   ) comunicação oral e escrita;  

(   ) qualidade científica;  

(   ) relevância científica  

(   ) relevância social. 

 

B – Indicação Feira Catarinense  (   ) Sim    (   ) Não 

 

Registre uma síntese avaliativa do trabalho que contemple um panorama geral a partir das pretensões 

dos autores e dos critérios presentes na ficha de avaliação.  

Nesse movimento, registre também aspectos do trabalho que se destacam, bem como, considerações 

que possam contribuir para o seu desenvolvimento, quando percebidas perspectivas de continuidade 

e/ou melhoria: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

a) Número:  ______     Título: _________________________________________________ 

 

A - Indique, dentre as opções abaixo aquela que você considera mais pertinente ao trabalho avaliado: 

Premiação - Destaque com ênfase em: 

(   ) conteúdo matemático de acordo com a modalidade; 

(   ) comunicação oral;  

(   ) comunicação escrita;  

(   ) comunicação oral e escrita;  

(   ) qualidade científica;  

(   ) Relevância científica  

(   ) Relevância social. 

 

 

B – Indicação Feira Catarinense  (   ) Sim    (   ) Não 

 

Registre uma síntese avaliativa do trabalho que contemple um panorama geral a partir das pretensões 

dos autores e dos critérios presentes na ficha de avaliação.  

Nesse movimento, registre também aspectos do trabalho que se destacam, bem como, considerações 

que possam contribuir para o seu desenvolvimento, quando percebidas perspectivas de continuidade 

e/ou melhoria: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 


