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Título do Projeto

GRUPO

Aluno

NUSP

Aluno

NUSP

Aluno

NUSP

Orientador
Co-orientador
Critério
Necessidades do
Cliente e sua
Declaração
(25%)

Define breve e claramente o que pretende abordar?

Não confunde problema com uma solução?

Apresenta informações, estatísticas e situações que
evidenciem a necessidade da proposta?
Descreve as limitações atuais?
Descreve processos de apoio que ajudam a entender o
problema caso a declaração das necessidades não seja clara
para as pessoas comuns?

Objetivos a
serem
alcançados
(25%)

Foi conciso na apresentação do que está sendo proposto
para atender às necessidades (normalmente em torno de
dois parágrafos)?
Foram fornecidos alguns objetivos preliminares do projeto,
em termos de necessidades funcionais? (especificações
detalhadas serão desenvolvidas posteriormente)
Foi feita uma descrição preliminar da Solução Técnica,
evitando o detalhamento de sua implementação?

Comentários

Nota

Conceito
A‐ Excelente
(sem deficiências significativas)
B – Bom
(apresenta deficiências facilmente sanáveis)
C – Com reservas
(apresenta poucas deficiências sérias)
D – Insuficiente
(apresenta muitas deficiências sérias)
Conceito Conceito
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Critério
Pesquisa de
Levantamento
da Situação
(30%)

Comentários

Conceito Conceito

Foi apresentada uma visão geral do problema, fundamentada
em pesquisas e documentos?
Foram apresentadas de maneira sucinta as tecnologias mais
relevantes para o problema?
Foi feita uma árvore de objetivos hierarquizando as
necessidades por similaridade funcional?
Foram dados pesos relativos para cada necessidade na árvore
de objetivos?

Redação
(10%)

O texto apresentado está bem redigido? Há erros de
português?

Bibliografia
(5%)

A bibliografia apresentada é pertinente ?

Apresentação
geral (5%)

O documento está bem apresentado e organizado?

Avaliador

São Paulo,

/04/17

[ ] Excelente
[ ] Muito Boa
[ ] Muito Boa com deficiências facilmente sanáveis
[ ] Boa
[ ] Boa com deficiências
[ ] Regular
[ X ] Com sérias deficiências

